
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

          Iktató szám: Sz-212/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság  

2022. június 21-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a 3355. „Idősügyi Koncepció” költségvetési előirányzat 

2022. évi felhasználására 

 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

Gallusz Beáta, Humánszolgáltatási Iroda 

     
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!  

 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati 

rendeletében a 3355. ”Idősügyi koncepció” megnevezésű költségvetési előirányzatán 

6.000.000,- Ft került jóváhagyásra.  

 

Tárgyi előirányzat felhasználását az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az 

ESZSICB 39/2022. (III. 9.) számú határozatának 3. pontjában hagyta jóvá, az alábbiak szerint: 

 

„ESZSICB 39/2022. (III.9.) sz. 

Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 

2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 

3.  3355. „Idősügyi koncepció” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

"3355." számú " Idősügyi koncepció " megnevezésű költségvetési előirányzat  

2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 

Felhasználásra elkülönített 

összeg  

(Ft) 

Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását 

szolgáló, ismeretterjesztő programok 
1 787 000  

Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, 

tanfolyamok 
1 715 000  

Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő    300 000  

Klubfoglalkozások    340 000  

Szellemi frissességet elősegítő programok 1 058 000 

Szépkorúak köszöntése    600 000  

Eszközbeszerzés     200 000  

Összesen:   6 000 000  

„ 

 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 

módosításra került a 12/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelettel, mely rendelkezése alapján 

tárgyi előirányzat összege 3.000.000,-Ft-al megnövekedett. Az előirányzat összegének 

változása miatt szükséges a felhasználás módját módosítani, melyre az alábbi javaslatot teszem: 
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"3355." számú " Idősügyi koncepció " megnevezésű költségvetési előirányzat  

2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

Sportfoglalkozások 1 000 000 

Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség 

fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok 
3 359 000 

Egészségre értékként tekintő, egészségmegőrző 

programok 
1 000 000 

Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, 

tanfolyamok 
2 201 000 

Generációkon átívelő program – Helytörténeti 

vetélkedő 
300 000 

Klubfoglalkozások 340 000 

Szépkorúak köszöntése  600 000 

Eszközbeszerzés 200 000 

Összesen: 9 000 000 

 

 A fenti felsorolásban szereplő programok a kerület tizenöt, erre alkalmas helyszínein 

kerülnének megrendezésre. 

 A sportfoglalkozások, alkalmazkodva az 60+ korosztály élet- és mozgásritmusához, 

mentális és szervi egészségmegőrzést szolgálnak. 

 A kulturális feltöltődést, és szellemi frissesség fenntartását szolgáló programok, 

történelmi előadásokkal, magyar költők, írók kevésbé ismert műveinek bemutatásával, 

színházi előadással várnák az érdeklődőket. 

 Mentális és testi egészséggel kapcsolatos orvosi előadásokat tartanának a kerületben 

dolgozó orvosok, és szűrővizsgálatokat biztosítanának az érintettek számára.  

 Az élethosszig tartó tanulást biztosító programok számítógép-, mobiltelefon-használati 

tanfolyam három kerületi iskolában, a nyelvtanfolyamok pedig, változatlan 

érdeklődéssel és létszámmal, két kerületi helyszínen: a Belső Ferencvárosban, és a 

József Attila-lakótelepen kerülnek megvalósításra. 

 Klubfoglalkozásaink nyelvtanulással, sakk- és festőklub foglalkozásokkal, 

mozifilmekkel várnák a kerület időskorú lakosait. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát. 

 

Budapest, 2022. június 14. 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 Döme Zsuzsanna 

 alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, 

Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1) a 3355. „Idősügyi koncepció” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználására 

vonatkozó ESZSICB 39/2022. (III.09.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

"3355." számú " Idősügyi koncepció " megnevezésű költségvetési előirányzat  

2022. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

Sportfoglalkozások 1 000 000 

Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség 

fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok 
3  359 000 

Egészségre értékként tekintő, egészségmegőrző 

programok 
1 000 000 

Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, 

tanfolyamok 
2 201 000 

Generációkon átívelő program – Helytörténeti 

vetélkedő 
300 000 

Klubfoglalkozások 340 000 

Szépkorúak köszöntése  600 000 

Eszközbeszerzés 200 000 

Összesen: 9 000 000 

 

Határidő: 2022. június 21. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 


