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Tisztelt Képviselő-testület!
A 21. század egyik legpozitívabb eredménye a születéskor várható élettartam
meghosszabbodása, ez a tény azonban egyben a legnagyobb kihívást is jelenti a jelen kor
társadalma számára. 2025-re Európa népességének mintegy egyharmada eléri vagy
meghaladja 60. életévét, ezen belül is a 80 évesnél idősebbek száma különösen jelentős
mértékben nő majd.
Mindezen tények teszik szükségessé, hogy a nemzetközi (ENSZ, WHO által megfogalmazott
dokumentumok) és hazai (Idősügyi Charta, Idősügyi Nemzeti Stratégia 2009-2034-ig),
valamint helyi dokumentumok által meghatározott irányvonalakat figyelembe véve,
elfogadásra kerüljön egy középtávú idősügyi koncepció.
„A teljesség felé” elnevezésű Idősügyi koncepció bevezető részében városrészenként mutatja
be Ferencváros idősekre vonatkozó statisztikai adatait, illetve feltárja a jelenleg létező
idősügyi szolgáltatások rendszerét. A koncepció legfőbb célkitűzése egy olyan társadalmi
szemléletváltás elfogadtatása és érvényre juttatása, mely szerint az idősödésről és idősekről
való gondoskodásban a korábbi veszteségekre történő összpontosítás – deficitmodell –
helyett a meglévő képességek megőrzése, szunnyadó készségek előhívása – fejlődésmodell –
kerül a gondolkodás és cselekvés középpontjába. A 2012. év második felében beindítandó
idősügyi program legfontosabb feladatként határozza meg az eddiginél szélesebb körű
együttműködésen alapuló, hatékonyabb, lokalizáltabb, többszereplős (önkormányzat, és
intézményei, civil szervezetek, egyházak, informális csoportok stb), de egy kommunikációs
csatornájú rendszer kialakítását és működtetését. A program hatékony működtetésének
feltételéül határozza meg egy idősügyi referens foglalkoztatását, a program időtartama alatt a
pénzügyi fedezet biztosítását, valamint egy idősek körében 2012-ben elvégzendő és 2014ben megismételendő átfogó felmérés realizálását.
A T. Zuggó Tünde által készített „A teljesség felé” Idősügyi koncepciót – véleményező
fórumként – a Ferencvárosi Idősügyi Tanács megtárgyalta és elfogadta.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
220/2011. (VII.06.) számú határozattal döntött arról, hogy létrehozza a Ferencvárosi Idősügyi
Tanácsot. A határozat megfogalmazta a Tanács feladatait, megnevezte az elnökét, a szavazati
joggal rendelkező tagok felkérését, az alelnök megválasztásának módját is. A 2012. május
24-én megtartott alakuló ülésen a koncepció elfogadásán kívül megtárgyalta és elfogadta az
Idősügyi Tanács ügyrendjét. A módosított ügyrendben nincs külön meghatározva a
Tanácsban szavazati joggal rendelkezők köre- mivel minden részvevő tag szavazati joggal
rendelkezik -, valamint a tanácsnak társelnöke lesz. Ezért szükséges a 220/2011. (VII.06.)
számú határozat 3. pontjának módosítása oly módon, hogy a „szavazati joggal rendelkező
tagjai” meghatározás törlésre kerül, és nem alelnököt, hanem társelnököt választ a Tanács.

További módosítási javaslat a határozat 4. pontjához, hogy a Tanács titkári feladatait nem a
Humánszolgáltatási Iroda vezetője látja el, hanem az általa kijelölt személy.
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a 220/2011. (VII.06.) számú
határozat 3. és 4. pontjának módosítását, valamint a melléklet szerinti „A teljesség felé”
Idősügyi koncepció 2012-2014 című anyag elfogadását.
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Formanek Gyula
s.k.
alpolgármester

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy
1. a 220/2011. (VII.06.) számú határozat 3. és 4. pontja helyébe az alábbi 3. és 4.
pont kerül:
3.)
•
•
•
4.)

„A Tanács
elnöke Formanek Gyula alpolgármester,
tagjait, a ferencvárosi székhelyű, időseket tömörítő, illetve idősekkel
foglalkozó civil helyi és egyházi szervezetek javaslatainak figyelembe
vételével, az alpolgármester kéri fel,
a társelnököt a tisztség elfogadására az elnök kéri fel és a Tanács
választja meg.
A Tanács titkári feladatait a Humánszolgáltatási Iroda vezetője által
kijelölt köztisztviselő látja el.”

2. a melléklet szerinti „A teljesség felé” Idősügyi koncepció 2012-2014 elnevezésű
koncepciót elfogadja.
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