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Felismerve a csepeli csaladok gyermeknevelessel, gondozassal kapcsolatos anyagi 
problemait, 201 3-ban kezdemenyeztem, hogy az onkormanyzat, a fenntartasaban 
lev6 6vodak es bolcsddek szamara biztositson ,,tisztasagi csomagokat" a gyerekek 
szamara, ezzel is hozzajarulva a csepeli szul6k gyermeknevelesi koltsegeinek 
csokkentesehez. A 35 pontos valasztasi programomban kiemelt helyen szerepel a 
csepeli csaladok, gyermekek tamogatasa. 0 kt6 ber 1 2-en a csepeliek dont6 
tobbsege a kozos folytatas mellett dontott, igy 2015-ben is biztositani fogjuk a 
,,tisztasagi csomagokat" a csepeli gyermekek szamara, s6t b6viteni kivanjuk a 
kedvezmenyezettek koret. 

Gondos el6keszites utan 201 3 jljniusat6l az onkormanyzat evi 18 milli6 Ft ertekben 
vasarolt a bolcs6des 8s 6vodas gyermekek szamara ,,tisztasagi csomagot" (papir 
zsebkendat, szalvetat, szappant, fogkefet, fogkremet, wc papirt, pelenkat, 8s nedves 
torl6kend6t) 2500 f6t meghalad6 bodas, 8s 400 fat meghalado bolcs6des gyerek 
szamara. 

A ,,tisztasagi csomagok" biztositasat a szul6k orommel fogadtak, melynek bevezetese 
sikerrel jart az erintett intezmenyekben is. A projekt mdkodteteseben reszt vev6 
6vodak, bolcs6dek, az AMK, a Gazdasagi Szolgaltat6 lgazgat6sag (GSZI), 6s a 
Human Szolgaltatasok Igazgat6saga (HSZI) munkatarsai hatekony egyuttmdkodessel 
biztositottak, hogy az ellatott gyermekek id6ben jussanak hozza a szukseges 
mennyisegfi ,,tisztasagi csomag hoz". 

A projekt mdkodeset az erintett vezet6k folyamatosan ellen6riztek, valamint az 
~r~kormanyzat jegyz6je is elrendelt egy szabalyszerdsegi ellendrzest, amely a 
,;lisztasagi csomagok" beszerzesere biztositott el6iranyzat felhasznalasanak, es 
Ietszamaranyos teljesitesenek a vizsgalatara terjedt ki. Ezen tljl a GSZI 
ellen6rzese/vizsgalata a projekt fejleszteset, hatekonyabba tetelet tdzte ki celul. 
Az ellenbrzesek, egyebek mellett megallapitottak, hogy az ellatasi korben 
bonyolit6kent resztvevd intezmenyek takarekosan hasznaltak fel a ,,tisztasagi 
csomagok" beszerzesere biztositott el6iranyzatot, 8s a beszerzett eszkozok 
felhasznalasaval - a szul6k elismerese mellett - biztositottak a gyermekek 
elbirt/szu kseges ellatasat. 

Tekintettel az Aprajafalva 6voda ez evi bbvitesere, es a sajatos nevelesi igenyd 
gyerekek nagyobb szuksegleteire, valamint a jogszabalyvaltozasb61 varhat6 
letszamb6vulesre, a ,,tisztasagi csomag" szukseglet 2015. evben emelkedik, ezert 
indokolt az evi koltseget 20 millio Ft-ra emelni, melyet a 201 5. evi koltsegvetesben az 
erintett intezmenyek elairanyzatakent felosztva javasolom tervezni. 

Budapest, 201 4. november ,, 'L~.,, 

polgarmester 



Hafbrozafi javaslatok: 

1. Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete ljgy dont, 
hogy, 2015. evre a fenntartasaban lev6 6vodak es bolcs6dek szamara a 
,,tisztasagi csomagok" beszerzesere 20 milli6 Ft-ot biztosit. 
A testulet felkeri a Polgarmestert, hogy intezkedjen a forras biztositasara a 201 5. 
evi koltsegvetesi rendeletben, melyet az intezmenyek el6iranyzatakent kell 
tervezni. Az atmeneti idbszakban, a koltsegvetes elfogadasaig az id6aranyos 
osszeget kell biztositani az intezmenyek szamara. 

Hat6rido elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: A 201 5. evi koltsegvetesi rendelet elfogadasa 

Felelos: Borbbly Lbnard polgarmester 
vegrehajtas Furak J6nos igazgat6 
elakesziteseert: 

A hatarozati javaslat elfogadasahoz a Kepvisel6-testulet minosffeff tobbsegu" 
tarnogat6 szavazata szukseges! 



Javaslat ,,az 6vod6knak 6s a bolcsod6knek juttatott ,,tisztas6gi csomagok 
tov6bbi biztosit6s6ra " cimG eloterjeszteshez. 

Az elbterjesztes egyeztetve Halmos Istvann6 varosgazdalkodasi agazatvezet6vel. 

Budapest, 201 4. november " 21 ." 

Halmos Istv6nn6 s.k. 
agazatvezet6 

Javaslat ,,az 6vod6knak 6s a bolcsod6knek juttatott ,,tisztas6gi csomagok" 
tov6bbi biztosit6s6ra " cimG el6terjeszteshez. 

Az el6terjesztes egyeztetve Baldauf Myrtill kozoktatasi referenssel. 

Budapest, 201 4. novem ber " 20." 

Baldauf Myrtill s.k. 
kozoktatasi referens 

Javaslat ,,az 6vod6knak 6s a bolcso"d6knek juttatott ,,tisztas6gi csomagok" 
tov6b bi biztosit6s6raW cimG el6terjesztes hez. 

Az el6terjesztes egyeztetve Szathmdry Addm szocialis es egeszsegugyi referenssel. 

Budapest, 201 4. november " 20." 

Szathm6ry ~ d 6 m  s.k. 
szocialis es egeszsegilgyi referens 

Javaslat ,,az 6vod6knak 6s a bolcso"d6knek juttatott ,,tisztas6gi csomagok" 
tov6bbi biztosit6s6raW cimc el6terjeszteshez. 

Az el6terjesztes egyeztetve Fat6rn6 Rothbart M6ria intezmenyvezet6vel. 

Budapest, 201 4. november " 20." 

Fat6rn6 Rothbart M6ria s.k. 
intezmenyvezetb 
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