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2019 elején már 
érkeznek is az újabb 

családtámogatási 
intézkedések

Forrás: www.hegyvidekifidesz.com

2019 első napjaiban nemcsak 
folytatódik a Kormány 
családtámogatási programja, hanem a 
bővülésére is számítani lehet. A jövő 
évi költségvetésben 242 milliárd forint 
áll rendelkezésre otthonteremtésre, ez 
minden eddiginél magasabb összeg. 
Ha valaki gyermeket vállal vagy nevel, 
segítséget kaphat az 
otthonteremtéshez.

Már a kétgyermekes családok is 
igénybe vehetik a 10 millió forintos 
kamattámogatott hitelt, és 10-ről 
15 millió forintra emelkedett a 
nagycsaládosok által felvehető 
hitel összege. 

Januártól havi 40 ezer forintra 
emelkedik a kétgyermekesek 
családi adókedvezménye. 

Január 1-től a minimálbér 
emelkedésének köszönhetően nő 
a gyermekgondozási díj (GYED), 
valamint a diplomás GYED 
összege. 

https://hegyvidekifidesz.com/2019/01/07/sikeres-volt-a-csaladokrol-szolo-nemzeti-konzultacio-2019-elejen-mar-erkeznek-is-az-ujabb-csaladtamogatasi-intezkedesek/
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Éves szinten 42 ezer 
forinttal emelkednek 

a nyugdíjak
Forrás: www.fidesz.hu

Idén 2,7 százalékkal emelkednek a 
nyugdíjak, a bankszámlákra január 
11-én érkezik a megemelt nyugdíj, a 
posta pedig január 16-án kezdi meg 
a kézbesítést; egy átlagos nyugdíj 
esetében éves szinten 42 ezer 
forinttal emelkednek a nyugdíjak. 
nem csak a nyugdíjemelésekkel 
javították az idősek helyzetét. 
Példaként említette, hogy 2017-ben 
24 milliárd forint, tavaly pedig 41,3 
milliárd forintot fizettek ki 
nyugdíjprémiumként. Erzsébet- 
utalványt 2016-ban, 2017-ben és 
2018-ban kaptak a nyugdíjasok, 
összesen 81 milliárd forint értékben, 
a Nők40 programban pedig 240 ezer 
nő vett részt. A kormány a 
rezsicsökkentéssel is segítette a 
nyugdíjasokat, az Erzsébet- 
programban pedig 2010 óta 260 ezer 
nyugdíjas tudott részt venni  

"2010 ÓTA 33 
SZÁZALÉKKAL 

EMELKEDTEK A 
NYUGDÍJAK, AZ INFLÁCIÓ 

MÉRTÉKÉT LEVONVA 
PEDIG 10 SZÁZALÉK 

KÖRÜLI VÁSÁRLÓÉRTÉK- 
NÖVEKEDÉSRŐL LEHET 

BESZÉLNI." 
Rétvári Bence

http://www.fidesz.hu/hirek/2019-01-04/eves-szinten-42-ezer-forinttal-emelkednek-a-nyugdijak/
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A Kormány 
megvásárolta 

Munkácsy Golgota 
című festményét

Forrás: www.fidesz.hu

A kormány megvásárolta Munkácsy 
Mihály Golgota című festményét - 
jelentette be Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető 
miniszter. 
 
Így most már a Munkácsy-trilógia 
mindhárom festményének - a 
Krisztus Pilátus előtt, az Ecce Homo 
és a Golgota - rendezett a tulajdoni 
viszonya, mindhárom kép magyar 
állami tulajdonban van, a 
műalkotásokat pedig hosszú távon is 
a debreceni Déri Múzeumban 
helyezik el. 

A Golgota a Krisztus-trilógia 3. része. 
1884-ben készült.  

 
1905-ben a Golgota első tulajdonosának, 
John Wanamaker multimilliomos amerikai 

kereskedő és reklámszakembernek a háza 
leégett, a festményt úgy mentették meg a 

lángoktól, hogy kivágták a keretből. Néhány 
évvel később pótolták a hiányzó részeket. 

 
Munkácsy így írt a Krisztus-trilógiáról: 

 
"Sosem próbáltam isteni személyt festeni, 
mivel ami isteni, azt az ember nem képes 

megfesteni. Én az emberi alakban megjelent 
Istent akartam ábrázolni." 

Érdekességek: 

http://www.fidesz.hu/hirek/2019-01-09/a-kormany-megvasarolta-munkacsy-golgota-cimu-festmenyet/
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Hegyvidéki hírek

Támogatás az 
időskorúaknak

Forrás: www.hegyvidek.hu

Az Önkormányzat idén márciusban is 
12.000 forint összegű támogatással 
nyújt segítséget a rászoruló időskorú 
Hegyvidéki polgároknak. 
 
Az Önkormányzat rendelete értelmében 
a támogatás automatikusan, tehát külön 
igénylés nélkül jár mindazoknak a 
február 28-áig 65. életévüket betöltött 
időseknek, akik 2018. szeptember 1-je 
és 2019. február 28-a között rendkívüli 
települési támogatásban részesültek. 
(Rendkívüli települési támogatások: az 
esetenkénti támogatás, a 
krízistámogatás, a temetési támogatás, 
a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás.) 
 
A támogatás megállapításához viszont 
kérelmet kell benyújtania annak a 
személynek, aki fenti ellátások 
egyikében sem részesült, február 28-ig 
betölti a 65. életévét, tartós 
megtakarítással nem rendelkezik és 
családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg a 93.100 
forintot. Az egyedül élők, illetve a 90. 
életévüket betöltöttek esetében a 
jövedelmi értékhatár 106.100 forint. 
 

FONTOS!!! 
 

A kérelem nyomtatvány átvehető a Népjóléti 
Irodán ügyfélfogadási időben, illetve 

letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról, az 
Ügyintézés / Támogatás, gondoskodás 

oldalról. 
 

A kitöltött kérelmet február 28-ig kell 
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti 

Irodájához: 
 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
PolgármesteriHivatal 

Népjóléti Iroda 
1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. 

emelet 

https://www.hegyvidek.hu/aktualis/hirek/tamogatas-idoskoruaknak
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Programajánló
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Programajánló



7. oldal Hegyvidéki Polgár | 2019. 2. szám 

Jó, ha tudod...

A Hegyvidéki Fidesz az online térben is elérhető! 
 

Kövess minket Facebookon és az Instagramon is! Legyél online aktivistánk, szólj hozzá és 
osszd meg a tartalmainkat, hogy minél több embert elérjünk! 

 
 
 


