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Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására 
az „Idősbarát Önkormányzat" Díj 
elnyerésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális és munkaügyi miniszter és az önkormányzati miniszter az 58/2004. (VI. 18.) 
ESZCSM-BM együttes rendeletben elhatározottak alapján az idei évben is kiírta közös 
pályázatát önkormányzatok részére az „Idősbarát Önkormányzat" Díj elnyerésére. 

A pályázat 2004-ben került először meghirdetésre, azóta minden évben kiírásra kerül. A 
pályázat kiírói azt a célt hangsúlyozzák, hogy helyi szinten a települési önkormányzatok 
tehetnek a legtöbbet az idős lakosságért. 
A díjat elsősorban azok az önkormányzatok nyerhetik el, amelyek 
- aktív tevékenységükkel elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek működését, 

hozzájárulnak szabadidős programjai megszervezéséhez; 
- példaműködő együttműködést alakítanak ki kistérségük helyi önkormányzataival, helyi 

kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és a lakosság önkéntes segítőivel az 
időskorúak életvitelének javítása érdekében; 

- a helyi közéletbe bevonják az időskorú polgárokat; 
- a fentiekben meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát politika 

azon rendszerét, mely hosszú távon biztosítja a terület eredményes működését. 

Önkormányzatunk a gazdasági nehézségek ellenére sokat tesz az idősödő lakosság 
élethelyzetének javításában a szociálpolitikai juttatások mind szélesebb biztosításával; segíti a 
civil szervezetek, klubok tevékenységét; egyre eredményesebben működik a Kőbányai 
Idősügyi Tanács; és nem felejthetjük el azt sem, hogy az idős korosztály részére a Szociális 
Törvényben előírt valamennyi kötelező szolgáltatást biztosítja. 
Az elmúlt időszakban részt vettünk egy szakmai napon, ahol a díjjal rendelkező 
önkormányzatok mutatták be tevékenységeiket. Az elhangzott tevékenységek, programok 
közül a többségét Kőbánya Önkormányzata is biztosítja az idős lakosság részére. 

A pályázó önkormányzatoknak egy maximum nyolc oldal terjedelmű pályaművet kell beadni, 
melynek készítése folyamatban van a Szociális és Egészségügyi Főosztály és a Szivárvány 
Kft. bevonásával. 
A pályaműnek többek között az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- demográfia, gazdasági helyzet, 
- kötelező és önként vállalt feladatok, 
- idősek életét érintő szociális, egészségügyi, közművelődési ellátások szervezésének a 

módja, 
- az önkormányzat idősügyi alapelvei, 



- az önkormányzat eddigi tevékenységei az idősügy területén, ennek eredményei, hatásai, 
- az idősekkel való együttműködés formái. 

Csak néhány tevékenységet említek meg, amit Kőbánya önként vállal: idősek üdültetése, 
Kőbánya Karácsonya, civil szervezetek, klubok anyagi támogatása, pályázat nyugdíjasok 
részére, kirándulások, rendezvények szervezése, Idősügyi Tanács működtetése, Egészségnap, 
stb. 

A hat legjobbnak ítélt pályamű benyújtója az „Idősbarát Önkormányzat" Díj mellett 1 millió 
Ft pénzjutalomban is részesül. 
Nevezési díj, önrész nem terheli az önkormányzatot. 
Mivel a pályázat benyújtásának a határideje 2010. június 7., kérem a Tisztelt Képviselő
testületet, adja hozzájárulását a pályázat benyújtásához. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részt vegyen az Idősbarát 
Önkormányzat Díj 2010 pályázaton. Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2010. június 7. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Budapest, 2010. május 10. 
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Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 


