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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. június 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának 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 2018. 06. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                           2018. 06. 12.

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 városunk is elkészítette az Idősügyi Koncepcióját, melynek jóváhagyását kérjük a Tisztelt
Közgyűléstől. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Működtetési Osztály Iktatószám: 12508/2018.
Ügyintéző neve: Ságiné Schilling Judit sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-136
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Bojér Éva sk.

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:                         Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma:2018.06.06. Ellenőrzés dátuma:2018.06.07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának 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.

Az elmúlt  időszakban – különösen a különböző pályázati  lehetőségek kapcsán – egyre inkább
felmerült annak szükségessége, hogy az Idősügyi Nemzeti Stratégiához hasonlóan városunk is
elkészítse az Idősügyi Koncepcióját.
Az  Idősügyi  Koncepció  célja,  a  városban  élő  idősek  tiszteletének,  megbecsülésének  és
biztonságának elősegítése, továbbá az idősek és családjaik problémáira, élethelyzeteire reagálva
hatékony segítséget nyújtson a rászorulók számára, az igénybe vehető támogatások a pénzbeli,
természetbeni  juttatások  és  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  közötti  összhang
megteremtésével.
Fentiekre  tekintettel  készült  el  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Idősügyi
Koncepciója. Az Idősügyi Koncepciót az Idősügyi Tanács a 2018. május 24-ei ülésén hagyta jóvá.

A Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztést 2018. 06. 12. napi ülésén
megtárgyalta és 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással támogatta a határozati javaslatot. 

Az ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottsága az előterjesztést 2018. 06. 12. napi ülésén megtárgyalta
és 7 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
…  .../2018. (VI. 21.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tekintettel az Országgyűlés
81/2009.  (X.  02.)  OGY  határozatában  foglaltakra,  az  idősek  tiszteletének,
megbecsülésének és biztonságának elősegítése érdekében, továbbá, hogy az idősek és
családjaik problémáira, élethelyzeteire reagálva hatékony segítséget nyújtson a rászorulók
számára,  az  igénybe  vehető  támogatások,  a  pénzbeli,  természetbeni  juttatások  és
személyes gondoskodást nyújtó ellátások közötti összhang megteremtésével Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi Koncepcióját jóváhagyja. 

Dunaújváros, 2018. június 21.

                                            Cserna Gábor
                                             polgármester


	Tisztelt Közgyűlés!

