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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. december 14.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa megalakulásának
jóváhagyására

Előadó: Cserna Gábor polgármester
Előkészítő: Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető

Ságiné Schilling Judit ügyintéző
Meghívott: Nagy Zoltánné idősügyi tanácsnok 

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 12. 05.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Magyarország Országgyűlése 81/2009. (X. 02.) OGY határozatával fogadta el az Idősügyi Nemzeti
Stratégiát,  mely  a  helyi  önkormányzatok  részére  is  ajánlatokat  fogalmaz  meg.  Nevezett  terv
alapján  2017.  október  26.  napján  városunkban  is  létrejött  az  Idősügyi  Tanács,  mely
megalakulásának jóváhagyását kérjük a Tisztelt Közgyűléstől. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Működtetési Osztály Iktatószám: 25863/2017
Ügyintéző neve: Ságiné Schilling Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-136
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -----
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -----
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa megalakulásának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

Az ENSZ  1991. évben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Ez az év volt  az
Idősek Nemzetközi Éve, melynek üzenete:

- az élethosszig tartó fejlődés lehetősége,
- a generációk közötti kapcsolatok biztosítása,
- az idős emberek helyzete,
- a társadalom elöregedésének kezelése.

Célkitűzésként a következő irányvonalakat határozták meg, mellyel a társadalom bebizonyíthatja,
hogy  tiszteli  elődeit,  gondoskodik  öreg  korukban  azokról,  akik  felnevelték  a  társadalom  aktív
tagjait:

- az idősebb emberek és a fejlődés,
- az egészség és jó közérzet elősegítése idős korban,
- gondoskodás kedvező és támogató környezetről.

A  fentiek  szellemében  Magyarország  Országgyűlése  a  81/2009.  (X.02.)  OGY  határozatával
elfogadta az Idősügyi Nemzeti Stratégiát 2009-2034-ig. A stratégia két ütemtervben (I. ütemterv
2010-2022-ig, II. ütemterv 2023-2034-ig) fogalmaz meg javaslatokat, melyekkel biztonságosan és
méltó körülmények között élhetnek az idős emberek.

Kormányunk  jogalkotó  és  végrehajtó  tevékenysége  során  egyre  nagyobb  figyelmet  fordít  az
időseket érintő kormányzati döntések, programok, cselekvési tervek megvalósítására.
Az  idősek  tiszteletének,  megbecsülésének  és  biztonságának  előmozdítása,  valamint  az  idős
emberek  érdekeinek,  javaslatainak  a  kormányzati  döntések  előkészítése  során  történő
megjelenítése érdekében létrehozta és működteti az Idősek Tanácsát.
Az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő jogszabályok és kormányzati döntések előkészítése
során a tanácsnak véleményezési és javaslattételi jogosultsága van.

Az  Idősek  Tanácsa  mintájára  egyre  több  önkormányzat  kezdeményezte  a  településükön  az
„idősügyi tanácsnok” megválasztását és  „Idősügyi Tanács” létrehozását. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  499/2010.  (X.13.)  KH  számú  határozatával
választott  először  idősügyi  tanácsnokot,  mely  tisztség  mindenkor  a  közgyűlés  legidősebb
képviselőjét illeti meg. Nagy Zoltánné 2012-es képviselői mandátumának megszerzése óta tölti be
ezt a posztot, és azóta is folyamatosan tevékenykedik kortársaiért, napi kapcsolatot ápol a város
különböző idősügyi szervezeteivel, és nemcsak figyelemmel kíséri, hanem segíti is munkájukat.

Az elmúlt  időszakban – különösen a különböző pályázati  lehetőségek kapcsán – egyre inkább
felmerült  annak  szükségessége,  hogy  az  idősügyi  tanácsnokhoz  kapcsolódó  tevékenységet
szervezett keretek között érdemes tovább folytatni. 

Az idősek tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának elősegítése, valamint szükségleteik
feltárása,  javaslataik  összegyűjtése  és  figyelembevétele,  továbbá  az  időskorúak  és  az
önkormányzat  közötti  kommunikáció  elősegítése  érdekében  2017.  október  26.  napján
városunkban  is  megalakult  az  Idősügyi  Tanács.  A  tanács  létrejöttéről  szóló  jegyzőkönyv  az
előterjesztés 1. mellékletét képezi. A tanács működéséhez közgyűlési jóváhagyás szükséges.
                                                                   

A Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztést 2017. 12. 05. napi ülésén
megtárgyalta és 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatta a határozati javaslatot. 



A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  .../2017. (XII. 14.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa megalakulásának
jóváhagyásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  tekintettel  az
Országgyűlés  81/2009.  (X.  02.)  OGY  határozatában  foglaltakra,  illetve  az  idősek
tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának elősegítése, valamint szükségleteik
feltárása,  javaslataik  összegyűjtése  és  figyelembevétele,  továbbá  az  időskorúak  és
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  közötti  kommunikáció  elősegítése
érdekében  a  2017.  október  26.  napján  létrejött  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Idősügyi Tanácsának megalakulását jóváhagyja. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  jelen  határozatot  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Idősügyi
Tanácsa részére küldje meg. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és működtetési osztály vezetője

Határidő: - 2017. december 21.

Dunaújváros, 2017. december 14.

                                            Cserna Gábor
                                             polgármester


	Tisztelt Közgyűlés!

