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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága 
(továbbiakban: Bizottság) 2015. november 10-én megtartott soros ülésén tárgyalt a 
szociálisan rászorult gyermekek és az időskorúak karácsonyi megajándékozásáról.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évtől nem csupán a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére biztosított 
karácsonyi csomagot, hanem minden olyan gyermek részére 1.000,- Ft/fő értékben, aki a 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén lévő iskolába, óvodába és 
bölcsődébe jár. Ezzel egyidejűleg biztosította az ajándékozással kapcsolatos többletköltségek 
fedezetét is. 
 
A Képviselő-testület, ezen döntése mind a gyermekek, mind szüleik körében elismerésre 
talált, nagy örömöt okozva a karácsonyi ünnepségen. A Bizottság kéri a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a 326, kiszombori oktatási, nevelési intézménybe járó, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult gyermek részére is biztosítsa a karácsonyi 
ajándékcsomag költségének fedezetét.  
 
A Bizottság ülésén felmerült az időskorúak karácsonyi megajándékozása is. Utoljára 2012. 
évben 46 fő 2.000,- Ft/fő összegben kapott karácsonyi ajándékcsomagot. Kiszombor területén 
összesen 448 fő 70 év feletti személy él, közülük 156 egyedül élő 70 év feletti, 63 fő 80 év 
feletti és 9 fő 90 év feletti lakos van, akik közül csak néhány személy felel meg az egyes 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) alapján a rendkívüli települési támogatásra való jogosultság feltételeinek.  
A 448 hetven év feletti lakosból 28 fő rendelkezik valamilyen települési támogatással, 
gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás, illetve hulladékszállítási díjkedvezmény 
formájában. 
Az időskorú személyek támogatása ezért csak ajándékozás keretében oldható meg a 
többletköltség fedezésével. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. november 19. 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

              polgármester  
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HATÁROZAT I  JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a karácsonyi 
csomag biztosítása gyermekek részére tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy 2015. 
évben sem csupán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
részére biztosít karácsonyi csomagot, hanem minden olyan gyermek részére 1.000,- Ft/fő 
értékben, aki a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén lévő iskolába, 
óvodába és bölcsődébe jár. 
 
A Képviselő-testület 326 fő - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő - 
gyermek karácsonyi ajándékcsomagokkal kapcsolatos járulékos költségét 166.814,- Ft 
összegben az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a természetben nyújtott átmeneti 
segély előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó 
Bizottságát a karácsonyi ajándékcsomagok kiosztásával kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
 
 
A határozatról értesül:  
- Börcsökné Balázs Márta  
  Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság elnöke 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
 
 


