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Tárgy: Javaslat kőbányai nagycsaládosok 
részére nyújtandó kerületi szolgáltatási 
kedvezmények biztosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület július 8-i ülésén tárgyalta a kőbányai nagycsaládosok részére nyújtandó 
kerületi kedvezményekre vonatkozó előterjesztést, és felkérte a polgármestert, hogy kerüljön 
kiadásra az igazolást kérő nagycsaládosok részére egy kártya, amely a kerületi 
intézményekben kedvezmények igénybevételére jogosít. 
A Képviselő-testület 1513/2010. (VII. 8.) számú határozatában felkérte a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságot, a Kulturális és Oktatási Bizottságot, a Sport, Ifjúsági, Civil és 
Kisebbségi Bizottságot, hogy vizsgálják meg a kőbányai lakóhellyel rendelkező 
nagycsaládosok részére nyújtható kedvezmények körét és tegyenek javaslatot a képviselő
testületnek a kedvezmények igénybevételének feltételeire vonatkozóan. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság augusztus 23-i, a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság november 4-i ülésén javaslatokat tett a kedvezményekre vonatkozóan. 
Az érintett főosztályokkal egyeztetve javaslom, hogy a Nagycsaládos Kártya bemutatásával a 
nagycsaládosok részére az alábbi kedvezményeket nyújtsa az önkormányzat: 
- Az Egyesített Bölcsődék nyolc tagintézményében sószoba térítésmentes használata 

előzetes egyeztetés után az alábbi időpontokban: 
hétfőn és szerdán 1 4 M - 17^-ig 

Cseperedők Bölcsőde 
Fecskefészek 
Napsugár Bölcsőde 
Apraja Falva Bölcsőde 

kedden és csütörtökön 14- -17--ig 
Csillagfürt Bölcsőde 
Apró Csodák Bölcsőde Budapest 
Szivárvány Bölcsőde Budapest 
Gyermeksziget Bölcsőde Budapest 

Az Egyesített Bölcsődék két tagintézményében játszóház szolgáltatás térítésmentes 
igénybevétele - előzetesen egyeztetve - az alábbi időpontokban: 

Apraja Falva Bölcsőde: hétfőn és szerdán 900 - 12 °-ig: 
Apró Csodák Bölcsőde: kedden és csütörtökön 900 - 12 -ig 

- A kerületi kulturális és közművelődési rendezvények esetében fizetendő belépőjegyek 
árából legalább 30 % kedvezmény. 

- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
használata során a nagycsaládos szülők a diákok és a nyugdíjasok részére megállapított 
belépőjegy megfizetésével használhatják az uszoda szolgáltatásait. 



- az önkormányzati támogatásban részesülő sport-, kulturális egyesületek által szervezett 
tagdíjak és tanfolyamok áraiból legalább 20% kedvezmény. 

- a Szent László Gimnázium által szervezett felvételi előkészítő tanfolyamok díjából 
legalább 20% kedvezmény. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati 
javaslatról. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sportbizottsága 
2010. december 2-án tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja. 

Határozati javaslatok: 
1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
lakóhellyel rendelkező nagycsaládosok részére az igazoló kártya felmutatásával az alábbi 
kedvezményeket biztosítja: 
- Az Egyesített Bölcsődék nyolc tagintézményében sószoba térítésmentes használata 

előzetes egyeztetés után: 
hétfőn és szerdán 

Cseperedők Bölcsőde 
Fecskefészek 
Napsugár Bölcsőde 
Apraja Falva Bölcsőde 

kedden és csütörtökön 
Csillagfürt Bölcsőde 
Apró Csodák Bölcsőde Budapest 
Szivárvány Bölcsőde Budapest 
Gyermeksziget Bölcsőde Budapest 

- Az Egyesített Bölcsődék két tagintézményében játszóház szolgáltatás térítésmentes 
igénybevétele - előzetesen egyeztetve - az alábbi napokon: 

Apraja Falva Bölcsőde: hétfőn és szerdán 
Apró Csodák Bölcsőde: kedden és csütörtökön 

- A kerületi kulturális és közművelődési rendezvények esetében fizetendő belépőjegyek 
árából 30 % kedvezmény. 

- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
használata során a kőbányai nagycsaládos szülők, a diákok és a nyugdíjasok részére 
megállapított belépőjegy megfizetésével használhatják az uszoda szolgáltatásait. 

- az önkormányzati támogatásban részesülő sport-, kulturális egyesületek által szervezett 
tagdíjak és tanfolyamok áraiból legalább 20% kedvezmény. 

- a Szent László Gimnázium által szervezett felvételi előkészítő tanfolyamok díjából 
legalább 20% kedvezmény. 

Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: Weeber Tibor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 



Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Nagy István megbízott főosztályvezető 

2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, dolgoztassa ki annak a lehetőségét, hogy a Nagycsaládos Kártyával rendelkező 
családok gyermekei az önkormányzat által szervezett táborokban kedvezményesen 
vehessenek részt. 

Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Weeber Tibor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Győrffy László intézményvezető 

Budapest, 2010. december 3. 

Révész Máriusz Weeber Tibor 

Törvényességi szeinpontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 


