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BBUUDDAAPPEESSTT  FFŐŐVVÁÁRROOSS  IIXX..  KKEERRÜÜLLEETT  FFEERREENNCCVVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  

 
Ügyiratszám: Kp/9042-1/2013/XII.    

Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
250/2012. (VI. 07.) számú határozatával elfogadta a kerület Idősügyi koncepcióját. A koncepció 
keretében közvélemény-kutatásra került sor, melynek elvégzésére az Önkormányzat beszerzési 
eljárást folytatott le.  
A javaslattétéi felhívásban a feladat meghatározás a következőkre terjedt ki: 
 
1. Közvélemény-kutatás elvégzése 

a) A kutatás tárgya: A IX. kerületben élő 60 év feletti lakosság körében végzendő 
közvélemény-kutatás. Az adatok elemzésével nyert eredmények alapján kapott széleskörű 
információk alapján javaslattétel az aktív időskor önkormányzati eszközökkel 
befolyásolható feltételrendszerének kialakítására. 

b) A kutatás célcsoportja: A IX. kerületben élő 60 év feletti lakosság. A kérdőívre 
válaszolók köre városrészi (Belső-, Középső-, Külső-Ferencváros és József Attila-
lakótelep) megoszlásban (rétegzett mintavétellel). 

c) Mintanagyság: 200 fős reprezentatív minta városrészi megoszlásban. 
d) Vizsgálandó témakörök:  

- jelenlegi időseknek szóló szolgáltatások ismerete, azokkal való elégedettség foka, 
javaslatok,  

- közösségi programok iránti igény tartalmi megoszlásban, 
- kerületi, fővárosi rendezésű közösségi programok látogatottsága tartalmi 

megoszlásban, 
- aktivitás, önkéntesség mérése, 
- motivációs tényezők, preferenciák, 
- tájékozódási, elérési csatornák, 
- az elemzéshez szükséges személyi háttérváltozók. 

    
2. A kérdőív, interjú tartalma, hossza: ajánlatkérő jóváhagyásával a megadott témakörökre 

vonatkozóan ajánlattevő állítja össze, az interjúk hossza 20-25 perc. A kérdőív végleges 
formája a Megrendelő jóváhagyásával alakult ki. 

 
3. Adatfelvételi módszerek: 

  -  személyes megkeresés 
    

4. Adatfeldolgozás, adatelemzés 
 
5. Eredmények bemutatása, javaslatok megfogalmazása 
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Az Idősügyi koncepció keretében a közvélemény-kutatás elvégzésére 3 érvényes árajánlat 
érkezett. 
 
A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokat elbírálta és megtette javaslatát a döntéshozó felé az 
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzési szabályzatáról, anyag- és 
eszközgazdálkodásáról szóló 3/2012.(III.14.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 
2.1.11. pontjában foglaltak alapján. A javaslat alapján Formanek Gyula alpolgármester úr az 
ajánlattételi eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította. 
 
A fentiek alapján az Idősügyi koncepció keretében közvélemény-kutatás elvégzésére, az adatok 
elemzésére, a feldolgozott eredmények ismeretében az aktív időskor önkormányzati 
befolyásolható feltételrendszerek kialakítására az Önkormányzat 2012. augusztus 24. napján 
TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.-vel vállalkozási szerződést kötött. 
 
 
A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet  a 2012. augusztus 24. napján kelt vállalkozási 
szerződésben vállat feladatokat hiánytalanul teljesítette, a kutatási jelentést  a Tájékoztató 1. 
számú melléklete tartalmazza. 
 
 
Budapest, 2013. február 26. 
 
 

Formanek Gyula s.k. 
  alpolgármester 


