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Üsz.: 22- 122/2019.     Tárgy: Karácsonyi csomag biztosítása  
        gyermekek részére 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2018.(II. 28.) önkormányzati 
rendelet, (a továbbiakban: Rendelet) lehetőséget biztosít 325 kiszombori oktatási, nevelési 
intézménybe járó gyermek karácsonyi támogatására szociális rászorultságukra 
tekintettel. A rendelet szerint a gyermekek részére maximálian adható ajándékcsomag értéke: 
3.500,- Ft/fő. 
70 gyermek, - akik ugyanezen intézményekbe járnak – a gyermekek karácsonyi támogatására 
nem jogosultak, mert vagy nem kiszombori lakcímmel rendelkeznek, vagy nem minősülnek 
a Rendelet alapján szociálisan rászorultnak.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évtől minden olyan 
gyermek részére biztosított karácsonyi csomagot, aki Kiszombor 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 örömet okozva a karácsonyi ünnepségen.  
 
A Képviselő-testület és Kiszombor Nagyközség Szociális Egészségügyi és Kisebbségi 
Ügyeket Ellátó Bizottsága ülésén is felmerült, hogy a nem szociálisan rászorult gyermekek 
karácsonyi ajándékcsomagjainak árát és a felmerülő egyéb költségek összegét is biztosítsa a 
Képviselő-testület.  
A 2019. évi költségvetési előirányzat felhasználásának felülvizsgálata alapján lehetőség van 
egyszeri karácsonyi támogatás címén települési támogatás nyújtására. 
 
A rendeletet figyelembe véve 70 kiszombori oktatási, nevelési intézménybe járó, nem 
szociálisan rászorult gyermek részére kell biztosítani a karácsonyi ajándékcsomag 
költségének a fedezetét.  
A határozati javaslat 2 változatban készült: 3.000,- Ft/csomag, illetve 3.500,- Ft/csomag áron. 
Javaslatom, hogy az előző évhez hasonlóan 3.000 Ft-os csomagok kerüljenek a 
gyermekeknek karácsonyi ajándékaként kiosztásra, ennek fedezetét biztosítsa a képviselő-
testület. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. november 21. 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
              polgármester  



„A” változat 
 
Tárgy: Karácsonyi csomag biztosítása gyermekek részére 
 
____/2019.(______) KNÖT h. 

 
 

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 2019. 
évben sem csupán a szociálisan rászorult gyermekek részére biztosít karácsonyi csomagot, 
hanem minden olyan gyermek részére 3.000,- Ft/fő értékben, aki a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata közigazgatási területén lévő iskolába, óvodába és bölcsődébe jár. 
 
A Képviselő-testület 70 fő - az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2018.(II. 
28.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján nem szociálisan rászorult - gyermek karácsonyi 
ajándékcsomagjának költségét 290.535,- Ft összegben (csomagok ára: 210.000,- Ft és 
járulékos költsége: 80.535,- Ft) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalékkeret 
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:  
- Martonosi Szabolcs  
  Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság elnöke 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
 



„B” változat 
 
Tárgy: Karácsonyi csomag biztosítása gyermekek részére 
 
____/2019.(______) KNÖT h. 

 
 

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 2019. 
évben sem csupán a szociálisan rászorult gyermekek részére biztosít karácsonyi csomagot, 
hanem minden olyan gyermek részére 3.500,- Ft/fő értékben, aki a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata közigazgatási területén lévő iskolába, óvodába és bölcsődébe jár. 
 
A Képviselő-testület 70 fő - az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2018.(II. 
28.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján nem szociálisan rászorult - gyermek karácsonyi 
ajándékcsomagjának költségét 338.958,- Ft összegben (csomagok ára: 245.000,- Ft és 
járulékos költsége: 93.958,- Ft) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalékkeret 
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:  
- Martonosi Szabolcs  
  Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság elnöke 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
 
 
 


