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BBUUDDAAPPEESSTT  FFŐŐVVÁÁRROOSS  IIXX..  KKEERRÜÜLLEETT  FFEERREENNCCVVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  

 
Ügyiratszám: Kp/1332-1/2013/XII.    
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
220/2011.(VII 06.) sz. határozatával döntött arról, hogy létrehozza a Ferencvárosi Idősügyi 
Tanácsot (a továbbiakban: Tanács). A határozat megfogalmazta a Tanács feladatait, megnevezte 
az elnökét, a szavazati joggal rendelkező tagok felkérését, az alelnök megválasztásának módját 
is. Döntésének célja a Ferencvárosban élő idősek életminőségének javítása, érdekképviseletének 
biztosítása, annak érdekében, hogy az Önkormányzat tevékenységében eredményesebben 
érvényesüljenek az idősek érdekei. A határozat értelmében: 
A Tanács  

- elnöke Formanek Gyula alpolgármester, 
- szavazati joggal rendelkező tagjait az alpolgármester kéri fel, 
- alelnökét - a Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai – a Tanács testülete választja meg, 
- ügyrendjét és munkatervét maga határozza meg, 
- titkári feladatait a Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda (jelenleg Humánszolgáltatási 

Iroda) vezetője látja el. 

A Tanács feladatait a következőkben határozta meg: 
- az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő helyi jogszabályok, illetve más döntések 

előkészítésének szakaszában állásfoglalás kialakítása, javaslattétel a tervezett 
intézkedéssel kapcsolatban, konzultáció kezdeményezése a végrehajtás tapasztalatairól, 

- az időseket érintő problémák összegyűjtése, továbbítása a helyi szervezetek részére, 
- konzultációk és programok kezdeményezése az idősek érdekeinek képviselete érdekében, 
- az idős korosztály önszerveződésének támogatása. 

 
A Ferencvárosi Idősügyi Tanács alakuló ülésére 2012. május 24. napján került sor.  
 
A Tanács alakuló ülése megtárgyalta és elfogadta a Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat 
Idősügyi Tanács ügyrendjét. Az ügyrend szerint nincs külön meghatározva a Tanácsban a 
szavazati joggal rendelkezők köre - mivel minden részvevő tag szavazati joggal rendelkezik-, 
valamint a tanácsnak társelnöke lesz. A Tanács titkári feladatait a Humánszolgáltatási Iroda 
vezetője általa kijelölt személy látja el. 
A Ferencvárosi Idősügyi Tanács ügyrendjét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 156/2012. (VI. 07.) számú határozatával elfogadta. 
 
Az alakuló ülésen véleményező fórumként a Tanács megtárgyalta és elfogadta „ A teljesség felé” 
Idősügyi koncepciót. A 2012. év második felében induló idősügyi program legfontosabb 
feladataként határozta meg az eddiginél szélesebb körű együttműködésen alapuló hatékonyabb, 
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lokalizáltabb, többszereplős, de egy kommunikációs csatornájú rendszer kialakítását és 
működtetését. 
„A teljesség felé” Idősügyi koncepciót a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 250/2012. (VI. 07.) számú határozatával elfogadta. 
 
A Határozat alapján a Tanács Elnöke 2012. július 12. napján felhívást intézett a ferencvárosi 
székhelyű, időseket tömörítő, illetve idősekkel foglalkozó helyi szervezetekhez, hogy vegyenek 
részt a Tanács munkájában, segítsék annak működését. A felhívásra 24 szervezet jelezte 
részvételi szándékát. 
  
2012. év második felében megkezdődött az idősügyi program megvalósítása. A hatékony 
megvalósítás érdekében 2012. október 1. napjától az idősügyi referens munkakör betöltésére 
került sor. 
 
Az Idősügyi Tanács soron következő ülésére 2012. december 10. napján került sor, ahol Dr. 
Nagy Attiláné társelnök értékelte a Tanács 2012. év szakmai munkáját (1. sz. melléklet), majd a 
2013. év feladatainak előkészítéséről beszélt. Az ülésen T. Zuggó Tünde alpolgármesteri 
főmunkatárs ismertette a IX. kerületben élő 60 év feletti lakosság körében elvégzett 
közvélemény-kutatás adatait. 
 
Budapest, 2013. január 16. 
 
 
 

  
 

        Formanek Gyula s.k. 
          alpolgármester 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 250/2012. 
(VI.07.) számú határozatával elfogadta a kerület Idősügyi koncepcióját. Az elfogadott koncepciót 
meghatározó dokumentumok – nemzetközi, hazai, önkormányzati -  figyelembevételével 2012. 
szeptember elsején megkezdődött „A teljesség felé” idősügyi program megvalósítása. 
 
Az Idősügyi koncepció célkitűzései: 
 
1. Átfogó stratégiai cél: 
A programok szervezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk az Idősügyi Nemzeti Stratégia 
célkitűzéseire, amely minőségi-szakmapolitikai fejlesztési irányvonalakról rendelkezik.  A 
Stratégia célja, megakadályozni az idősek társadalmi kirekesztődését, fokozni az érintettek 
bevonását, együttműködését a különböző szektorok, szolgáltató partnerek között. 
 
2. Programcél: 
Kerületi szinten olyan gazdasági és társadalmi környezet kialakítására törekedtünk, amelyben az 
idősödő és az idős emberek meg tudják őrizni aktivitásukat az állami, a piaci, az informális 
szektor együttműködésén keresztül. „A teljesség felé” idősügyi program legfontosabb 
célkitűzése, hogy minél szélesebb réteget szólítson meg, ennek érdekében a programok 
szervezésekor az önkormányzati szervek mellett más szektor részvételét is fontosnak tartottuk. 
Az átfogó idősügyi program megvalósításának érdekében a Ferencvárosban működő oktatási, 
egészségügyi, kulturális intézmények, civil szervezetek, történelmi egyházak bevonására is sor 
került. 
 
A koncepcióban megfogalmazott programcélokhoz kapcsolódó általános feladatok közül a 
következők valósultak meg: 

- A program egységes arculatának megjelenése. 
            A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által elfogadott Idősügyi 

koncepció szellemiségét, célkitűzéseit tükröző logó, arculati elemek tervezése 2012. 
októberében megtörtént. 

              

 
 

- Tudatos, rendszerbe foglalt kommunikáció kialakítása, folyamatos biztosítása. 
Az Idősügyi koncepció keretében megrendezésre kerülő programok mindegyikén jelen 
volt a Ferencváros c. újság és a 9. tv. 

            Valamennyi megrendezésre kerülő program plakát és szórólap formájában meghirdetésre 
került. 

 
      -      Idősügyi referens foglalkoztatása. 
             2012. október 1. napjától az idősügyi referens munkakör betöltésre került. 
 

- Átfogó idősügyi felmérés szükségessége. 
      A IX. kerületben élő 60 év feletti lakosság körében 2012. október-november hónapban 

közvélemény-kutatásra került sor. A kérdőívre válaszoló 200 fő (reprezentatív minta, 
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rétegzett mintavétellel) városrészi megoszlása Belső-, Középső-, Külső-Ferencváros és a 
József Attila-lakótelepet érintette.  
Az adatok elemzése, a feldolgozott eredmények alapján átfogó képet kaphattunk a 
kerületben élő idős lakosság szokásairól, elégedettségéről, igényeiről. 
 

3. Specifikus célok: 
 
Önsegítés 

- Önkormányzatunk feladata a kisközösségek önszervező erejében bízva, az alulról 
jövő kezdeményezések felkarolása. A kisközösségek egymásra találásában, az 
önkéntes felajánlások célcsoporthoz való eljuttatásában megtörténtek az első 
lépések, az „Aktív, egészséges időskor” elnevezésű programunkon 12 idősekkel 
foglalkozó szervezet vett részt, a rendezvénynek köszönhetően több résztvevő 
szervezet között párbeszéd indult meg.  

- Az önkéntes munkára jelentkezők létszáma napról-napra nő. Eddig 38 fő jelezte, 
hogy a lakókörnyezetben vagy a kerületben máshol élő idősekért önkéntes munkát 
vállalna. 

- Felvettük a kapcsolatot az idősek nappali ellátásáért felelős klubokkal, a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeivel és az önszerveződéses 
alapon létrejött klubokkal. Megvizsgáltuk, megvitattuk a további együttműködés 
lehetőségeit. 

- Megkezdtük az informális kommunikációs háló kiépítését. Egy alkalommal 
szerveztünk találkozót, amelynek célja a közösségfejlesztés, az emberi 
kapcsolatok kialakításának támogatása. 

- A Borostyán Idősek Klubjában működő Paletta Festőcsoport alkotásaiból kiállítást 
szerveztünk, tevékenységüket – mint első alkotóműhelyünkét - anyagilag is 
támogatjuk. 

 
Önkéntesség 

- Ferencváros Önkormányzata számos civil szervezetet támogat, amelyekkel 
együttműködési megállapodás kötésére kerül sor. A megállapodásban rögzítésre 
kerülnek az idősügyi koncepció végrehajtásához rendelt/vállat felajánlások. 

- Beadásra került négy középiskola konzorciumában a TÁMOP-3.2.1. A-11/1 
számú pályázat, amely „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű 
intézményi együttműködések kialakítása” címmel jelent meg. A pályázat egyik 
célja a fiatalok számára közösségi szolgálat (önkéntes munka) lehetőségeinek 
biztosítása az idősügyi koncepcióban megfogalmazott programok megvalósítása 
terén. 

- „Aktív, egészséges időskor” címmel egészségügyi szűrésekre, tanácsadásokra, 
előadásokra került sor a ferencvárosi egészségügyi intézmények részvételével.   

 
Élethosszig tartó tanulás, fejlődés 

- Az idősek képzése leginkább két területen tűnik kívánatosnak: az informatikában 
és a nyelvtanulásban.  A fent említett TÁMOP pályázat keretében előkészítettük a 
feladat megvalósítását. 

 
Generációk közötti együttműködés 

- A generációk közötti együttműködés keretében szervezett programok minden 
esetben a kölcsönösség elvén alapultak. A fiatal generációt rá kell ébreszteni arra, 
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hogy az idősek olyan tudás és tapasztalat birtokában vannak, amelyek fontosak a 
mindennapi életben való eligazodásban. 

- A cél megvalósításának érdekében helytörténeti vetélkedőt szerveztünk, ahol a 
gyermekek az idősekkel együtt adtak számot lakóhelyük jelenlegi ismeretéről, a 
múlt emlékeinek felidézése mellett. A közös gondolkodás, a közös játék, a közös 
időtöltés kiváló alkalmat adott a generációk közötti kapcsolat elmélyítésére. Az 
eseményt szervező Helytörténeti Egyesület beszámolt arról, hogy a vetélkedő után 
az idősek és a fiatalok egyaránt keresték egymást, így a vetélkedő 
eredményeképpen is elindult a generációk közötti párbeszéd, kapcsolat. 

- A fiatalok több alkalommal segítették az idősügyi programok megvalósítását 
(ruhatár, kísérés, szórólapok terjesztése, plakátok ragasztása). 

 
2012. szeptember 1. napjától az idősek számára megrendezésre került programok: 
 

Tárgy 
 

Időpont Résztvevők / fő 

Kulturális rendezvények   
Sebestyén Márta és Andrejszki Judit közös 
koncertje 

2012. október 4. 150 

Turay Ida Színház operett gála előadása 2012. október 4. 300 
Concerto Budapest hangversenye 2012. október 4. 70 
Bura Sándor és zenekarának előadása 2012. december 5. 150 
Paletta Festőcsoport Kiállítása 2012. december 11. 50 (a megnyitón) 
Turay Ida Színház karácsonyi előadása 2012. december 14. 300 
Magyar Rádió Zenekarának Vonósnégyese, 
komolyzenei koncert 

2012. december 20. 100 

Egészségügyi rendezvények   
Egészségnap (eü. szűrések, szolgáltatások 
igénybevétele) 

2012. november 8. 120 

Generációk közötti együttműködés segítése   
Virágültetés a József Attila-lakótelep Nyúl 
dombján 

2012. október 18. 80 

Helytörténeti vetélkedő 2012. november 29. 150  
  
 
Ferencváros Önkormányzata minden szinten fontosnak tartja az időskorúak helyzetének javítását 
és az idősödés okozta negatív tendenciák megelőzését, ezért szerepet kíván vállalni a nemzeti és 
regionális időspolitika tájékoztatásában és támogatásában. A fenti cél megvalósítása érdekében 
Önkormányzatunk több hazai önkormányzattal együtt csatlakozott Újbuda Önkormányzata (XI. 
kerület) által kezdeményezett együttműködéshez.  

 


