
Iktató szám: 148/2011.
Budapest Főváros IX. kerület

Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. július 6-i ülésére

Tárgy:                        Idősügyi Tanács megalakítása

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Dr. Gáspár László, irodavezető
Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda

Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 2011. június 16. 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma: 

Idősügyi Tanács megalakítása.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Tárgy: Idősügyi Tanács megalakítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Magyar  Köztársaság  Kormánya  1275/2010.  (XIII.8.)  számú  határozatával  Idősügyi 
Tanácsot  hozott  létre,  amely  a  Kormány  mellett  működő  konzultatív,  véleményező, 
javaslattevő, a feladatok meghatározott körét koordináló testület.

A fenti kormányhatározat szerint az Idősügyi Tanács főbb feladatai a következők:

• véleményezi az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő kormányzati döntések és 
- az önkormányzati  rendeletek tervezetének kivételével - jogszabályok tervezetét, 
valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

•  javaslatot tehet az idősek életkörülményeinek javítását, érdekeinek védelmét szol-
gáló kormányzati intézkedésekre, és közvetíti az idősödő emberek, valamint az egy-
házak, társadalmi szervezetek és alapítványok ilyen irányú javaslatait,

•  a tevékenységével összefüggésben konferenciákat és más programokat szervezhet.

Jelenleg  az  I.,  a  III.,.,a  X.,a  XIII.  kerületben  működik  Idősügyi  Tanács,  több  kerületben 
tervezik a tanács megalakítását, a  VIII. kerületben már az alakuló ülést is megtartották. A 
Fővárosban jelenleg nincs Idősügyi Tanács, de a Fővárosi Civil Iroda szoros kapcsolatot tart a 
kerületekben működő tanácsokkal és összehangoltan szervezik az üléseiket

Az idősügyi tanácsok alapítása rendkívül kedvező fogadtatásra talált a nyugdíjasok körében, 
ugyanis ez új alapokra, magasabb szintre emelte az önkormányzatokkal való együttműködést. 
Az alkalmi, esetleges kapcsolatokat felváltja egy szabályozott, tervszerű együttműködés. Az 
idősügyi tanácsot működtető önkormányzatok nagyobb eséllyel indulnak a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium által kiírt „Idősbarát Önkormányzat” elnevezésű pályázaton.

A  célok  között  megfogalmazható  az  idősek  helyzetének  javítása,  érdekképviseletének 
biztosítása.  Az  idősek  szervezetei  számíthatnak  arra,  hogy  az  általuk  felvetett  idősügyi 
problémák  az  önkormányzat  részéről  támogatásra  találnak,  ugyanakkor  az  önkormányzat 
számíthat  arra,  hogy az általuk adott  közszolgáltatási  és területfejlesztési  információkat  az 
idősek szervezetei eljuttatják a szépkorúakhoz.



Az idősügyi tanácsok tagjai elsősorban a helyi időseket tömörítő szervezetek képviselői. 

A helyi idősügyi tanácsok feladatai általában:

-  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.

Az idősügyi tanács általában állandó meghívottakkal kibővített speciális – az idősek életével 
foglalkozó  –  tanácsadó  testület.  Elnöke  a  legtöbb  helyen  polgármester  vagy  az 
alpolgármester, társelnökét (alelnökét) az idősek szervezetei választják meg két évre.

Ferencvárosban is célszerűvé vált egy kerületi szintű idősügyi tanácsot működtetni, egyrészt 
az erre irányuló és egyre erősödő civil törekvések kielégítése, másrészt a pályázati források 
(pl.: „Idősbarát Önkormányzat Díj” pályázata) elérhetőbbé tétele céljából.

A fentiek alapján javasolom, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  Ferencvárosban  élő  idősek  életkörülményeinek  javításáért  érzett 
felelősségére tekintettel, továbbá annak érdekében, hogy az Önkormányzat tevékenységében 
eredményesebben  érvényesüljenek  az  idősek  érdekei,  idősügyi  tanácsot  (a  továbbiakban: 
Tanács) hozzon létre. 

A Tanács feladatára,  működésére és összetételére  a határozat-tervezetben foglalt  javaslatot 
teszem.

Javaslatom szerint a Tanács az ügyrendjét és munkatervét – a határozat-tervezetben foglalt 
keretek  között  -  maga  határozná  meg,  azzal,  hogy  az  ügyrendben  rendelkezik  az  ülésen 
tanácskozási joggal részt vevő személyekről is.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  fentiek  alapján,  a  határozat-tervezet 
jóváhagyásával döntsön az Idősügyi Tanács létrehozásáról.

Budapest 2011. június 10.

Dr. Bácskai János s.k.

     polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Idősügyi Tanács létrehozása

A Képviselő-testület megtárgyalta Dr. Bácskai János polgármester ………/2011. ügyszámú 
előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület  a Ferencvárosban élő idősek életkörülményeinek javításáért  érzett 
felelősségére  tekintettel,  továbbá  annak  érdekében,  hogy  az  Önkormányzat 
tevékenységében eredményesebben érvényesüljenek az idősek érdekei, idősügyi tanácsot 
hoz létre, Ferencvárosi Idősügyi Tanács elnevezéssel (a továbbiakban: Tanács).

2. A Tanács feladatai a következők:

• 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.

3. A Tanács 

• elnöke Formanek Gyula alpolgármester
• szavazati  joggal  rendelkező  tagjait  -  a  ferencvárosi  székhelyű,  időseket  tömörítő, 

illetve idősekkel foglalkozó helyi szervezetek javaslatainak figyelembe vételével – az 
alpolgármester kéri fel,

• alelnökét – a tanács ügyrendjében meghatározottak szerint - a Tanács szavazati joggal 
rendelkező tagjai - a Tanács testülete választja meg.

4. A Tanács titkári feladatait a Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője látja el.

5. A Tanács ügyrendjét és munkatervét – a jelen határozat által megállapított keretek között - 
maga határozza meg.

6.  A  Képviselő-testület  felkéri  Formanek  Gyula  alpolgármestert,  hogy  a  ferencvárosi 
székhelyű, időseket tömörítő, illetve idősekkel foglalkozó helyi szervezetek által javasolt 
személyeket kérje fel a Tanács tagjának, és ezt követően kezdeményezze a Tanács alakuló 
ülésének összehívását.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 


