Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
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1-� ·. számú előte1jesztés

Előterjesztés
a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a kőbányai nyugdíjasok 2018. évi üdültetéséről szóló pályázat kiírásáról

1. Tartalmi összefoglaló
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az idei évben is üdülési lehetőséget biztosít
a kerület nyugdíjasai részére. 2018-ban az utóbbi két évhez hasonlóan az Önkonnányzat
balatonalmádi üdülőjében (Balatonalmádi, Szent István sétány 3.) pihenl1etnek az idősek.
2007 óta az üdülésben résztvevők kiválasztása pályáztatás keretében történik. A pályázatot a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-a alapján a Képviselő-testület
szociális ügyekért felelős bizottsága üja ki és bírálja el. A pályázati felhívásra Kőbányán
működő civil szervezetek, egyházak, nyugdíjas klubok tagjai, valamint a kőbányai lakcímmel
rendelkező magánszemélyek jelentkezhetnek.
A pályázati felhívás a Kőbányai Hírekben, valamint az Önkormányzat honlapján kerül
közzétételre.
A Balatonalmádiban levő üdülőben 2 db négyágyas, 4 db háromágyas és 2 db kétágyas szoba
áll a pihenni vágyók rendelkezésére. Tavaly hét turnusban üdülhettek a résztvevők, egy turnus hat
napot (öt éjszakát) foglalt magában. 2018-ban szintén hét turnusban, az alábbi időpontokban
javaslom biztosítani az üdülést:
a)
b)
e)
dJ
e)
j)
g)

május 7. és 12. között,
május 22. és 27. között,
május 28. és június 2. között,
szeptember 3. és 8. között,
szeptember 10. és 15. között,
szeptember 17. és 22. között,
szeptember 24. és 29. között.

Minden turnus ebéddel kezdődik, és szombaton reggelivel fejeződik be. Az idősek ellátásában
csoportonként két-két gondozónő is részt vesz, ők készítik a reggelit és a vacsorát.
Balatonalmádiban turnusonként 22 főt tudunk ellátni úgy, hogy pótágyakat sehol sem veszünk
igénybe. Ez azt jelenti, hogy az Önko1mányzat 2018-ban hét turnusban összesen 154 kőbányai idős
ember kedvezményes üdültetését tudja biztosítani.
Az étkezés és utazás várható kiadásainak tervezéséhez előzetesen árajánlatokat kértünk.

Tervezett költségvetés:

Egységár
Szállás
Reggeli és vacsora
Ebéd
Gondozónők díj azása
Gondozónők díjának
22%-os adója

2 400 (Ft/fő/éj)
1OOO (Ft/fő) 120 OOO
1OOO (Ft/fő) 120 OOO
80 OOO (Ft/fő)

7 turnus összesen
(Ft)

288 OOO

2 016 OOO

240 OOO

1 680 OOO

160 OOO

1 120 OOO

(Ft/fő)

35 200

246 400

(Ft/út/24fő)

171450

1 200 150

894 650

6 262 550

17 600

Utazás autópályadíjjal
85 725
együtt

Összesen

1 turnus (5 éjszaka)
(Ft/turnus)

Az eddigi üdültetési tapasztalatok alapján, valamint a tervezett költségek és a rendelkezésre álló
forrás egyensúlyának biztosítása érdekében javaslom, hogy a résztvevők idén is a 2000 Ft/hét
üdülési díj , valamint a 2018-ban helyben érvényes 500 Ft/éjszaka idegenforgalmi adó megfizetését
vállalják.
Javaslom, hogy a pályázatok benyújtására 2018. március 19-éig kerüljön sor a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatain. Az üdülést az előző évekhez hasonlóan a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) szervezze meg és bonyolítsa le.
A pályázatok elbírálására a Humánszolgáltatási Bizottság áprilisi ülésén kerül sor.
Azoknak a helyére, akik lemondják az üdülést, a Bárka munkatársai az érvényes pályázatot
benyújtók közül választanak további résztvevőket.

II. Hatásvizsgálat
A minden évben meghirdetett nyugdíjas-üdülések nagyon népszerűek, sokan várják a pályázati
felhívás megjelenését, ebben az évben már január óta rendszeres és nagy számú a telefonos
érdeklődés. A kedvezményes üdülési lehetőség nagy segítséget jelent az alacsonyabb
jövedelemmel rendelkező idősebb korosztály számára, valamint jó l ehetőséget biztosít az
együttlétre és a pihenésre.

III. A végrehajtás feltételei
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezet (a továbbiakban: költségvetésirendelet-tervezet) a működési célú tartalékok
között 6 OOO OOO Ft összeget tartalmaz etTe a feladatra, a részvételi díjakból szánnazó bevétel a
hét csop01tban (amennyiben minden turnus teljes létszámmal zajlik) összesen 308 OOO Ft. Egy fő
üdültetéséhez az önkorn1ányzat 38 666 Ft-tal járul hozzá, a résztvevők az idegenforgalmi adóval
együtt személyenként 4500 Ft-ot fizetnek. Ennek alapján az Önk01mányzat számára a 2018. évi
idősüdültetés a hét turnusban összesen 5 954 550 forintba kerül. A nyugdíjasoktól helyben
beszedett hozzájárulást közös programokra, a főétkezéseken kívüli egyéb kiadásokra fordítják.
A pályázat kiírásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének feltételével
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kerülhet elfogadásra. A pályázati felhívás a Kőbányai Hírekben, valamint az Önkormányzat
honlapján kerül közzétételre.
Az üdülésben részt vevő személyekről és turnusbeosztásukról a Humánszolgáltatási Bizottság
a 2018. ápri lisi ülésén dönthet.
Az elmúlt évek gyakorlata és a Kőbányai Idősügyi Tanács véleménye alapján a pályázat
elbírálásakor célszerű arra törekedni, hogy a szervezetek, csoportok tagjai, illetve az ismerősök
azonos időszakban vehessenek részt az üdültetésben.
IV. Döntési javaslat
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1. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága

a

kőbányai

.. ./2018. (II. 20.) határozata
nyugdíjasok 2018. évi üdültetéséről szóló pályázat kiírásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága a kőbányai nyugdíjasok 2018 . évi üdültetésére pályázatot ír ki ,
amelynek a pályázati felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Humánszolgáltatási Bizottság felkéri a polgánneste1i, hogy a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkonnányzat 2018 . évi költségvetéséről szóló önkonnányzati rendelet hatályba
lépését követően gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről a Kőbányai Önkonnányzat
honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban .

Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

vezetője
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1. melléklet a .. ./2018. (I! 20.) HB határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros X . kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága pályázatot ír ki a kőbányai nyugdíjasok 2018. évi üdültetésére.

1. A pályázat célja:
A kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkonnányzat (a továbbiakban: Önkonnányzat) Balatonalmádiban (Balatonalmádi, Szent István
sétány 3.) lévő üdülőjében kedvezményes üdülés biztosítása.

2.

A pályázható üdülési turnusok:

Balatonalmádi (6 nap 5 éjszaka)

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

2018. május 7-12. ,
2018 . május 22- 27. ,
2018 . május 28 - június 2. ,
2018. szeptember 3- 8.,
2018. szeptember 10-15 .,
2018. szeptember 17-22.,
2018. szeptember 24- 29.
3. Üdülési feltételek, illetve körülmények:

a) az üdülést a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ bonyolítja le,
b) az üdülés alatt két gondozónő kíséri a csopo1iot,
e) az indulás előtt orvosi igazolást kell bemutatni arról, hogy a résztvevő utazásra alkalmas
egészségi állapotban van, és közösségben tartózkodhat; ennek hiánya az üdülésből való kizárást
vonja maga után,
dJ az elhelyezés 2-3-4 ágyas szobákban történik,
e) a turnusok ebéddel kezdődnek és reggelivel fejeződnek be,
j) az ebéd az épület közelében levő étteremben biztosított,
g) az üdülőben és az étteremben az akadálymentesítés nem megoldott,
h) a résztvevők az utazás megkezdése előtt, a helyszínen 2000 Ft/hét egyéni részvételi
hozzájárulást, valamint 500 Ft/éjszaka idegenforgalmi adót (összesen: 4500 Ft) fizetnek,
i) az Önkormányzat biztosítja a szállást, az étkezést és az utazást. Az Önkormányzat támogatása:
38 666 Ft/fő.
4.

A pályázat benyújtásának feltételei:

4.1. A pályázaton az a

kőbányai

pénzellátásban részesülő

lakcímmel rendelkező , a nyugdíjfolyósító szerv által biztosított
személy vehet részt, aki

a) vállalja az egyéni részvételi hozzájárulás és az idegenforgalmi adó helyszínen tö1iénő
megfizetését,
b) vállalja, hogy az utazás megkezdése előtt orvosi igazolást nyújt be arról, hogy az utazásra
alkalmas egészségi állapotban van, és közöss égben tartózkodhat,
e) a 2016- 2017. évben az Önkormányzat által támogatott üdülésben nem vett részt.
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4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani, amelyen az
alábbi adatokat kell kitölteni:
a) név,
b) születési idő ,
e) lakcím,
d) telefonos elérhetőség,
e) a megpályázott turnus száma, időpontja (többet is meg lehet jelölni),
f) egyénileg vagy csoportosan pályázik-e,
g) vállalja-e a három- vagy négyágyas szobában történő elhelyezést,
h) nyilatkozatok a 4.1 . pontban foglaltakról.

4.3. A pályázathoz csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött 20 18. évi
nyugdíjellátásról szóló igazolás (zöld színű nyomtatvány) másolatát. A pályázat benyújtásakor be
kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
4.4. Pályázni csoportosan is lehet, egy adatlapon legfelj ebb 5 fő jelentkezhet. A csoportosan
azonos turnusban, l ehetőség sze1int együtt helyezzük el.

jelentkezőket

5. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:
A pályázatokat egy példányban, papír alapon 20 18. március 19-én 17.30 óráig lehet benyújtani a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgánnesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (1102 Budapest,
Állomás u. 26. és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16., a továbbiakban: Ügyfélszolgálat).
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Gózonné Genszky Gabriellától
(tel.: 06 1 4338-353). Pályázati adatlap igényelhető az Ügyfélszolgálatokon, vagy letölthető az
Önkonnányzat www.kobanya.hu honlapjáról. Az adatlap másolható. Elektronikus azonosítással
rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás
igénybevételével a BP 1OKER hivatali kapu címre.

6. A pályázat elbírálásának menete:
A Hivatal szükség esetén egy alkalommal telefonon hiánypótlási felhívást ad ki , a hiánypótlási
határidő meghosszabbítására nincs l ehetőség . A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat
érvénytelen.
A pályázatokat a Humánszolgáltatási Bizottság a 2018. áprilisi ülésén bírálja el. A Hivatal a döntést
követően az első turnus résztvevőit 2018. április 27-éig, majd folyamatosan é1iesíti a pályázókat a
pályázat eredményéről. Az eredményesen pályázók részére a Hivatal orvosiigazolás-nyomtatványt
küld, az orvosi igazolás kizárólag ezen nyomtatvány kitöltésével nyújtható be.
Azoknak az eredményes pályázatot benyújtóknak a helyére, akiknek az utazása valamilyen, az
Önkonnányzaton kívül álló ok miatt meghiúsul, az üdültetést lebonyolító Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ az érvényes, de eredménytelen pályázatot benyújtók közül jelöl ki
résztvevőket.

7. Az üdülés megkezdésének feltétele:

a) az egyéni részvételi hozzájárulás befizetése,
b) orvosi igazolás benyújtása an-ól, hogy a résztvevő utazásra alkalmas egészségi állapotban van,
és közösségben tartózkodhat.
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