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Tárgy: javaslat nyugdíjasok üdültetésére 
pályázat kiírása 

Tisztelt Népjóléti Bizottság! 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat immár hagyományosan, minden évben 
üdülési lehetőséget biztosít a kerületi nyugdíjasok részére az önkormányzat Balatonalmádiban 
(Szent István sétány 1-3.) fekvő üdülőjében. 
2007. óta az önkormányzat Üdülési Szabályzata alapján, pályázatás keretében történik az 
üdültetésben résztvevők kiválasztása. 
A pályázatot a Népjóléti Bizottság írja ki és bírálja el; a felhívásra Kőbányán működő civil 
szervezetek, egyházak, nyugdíjas klubok és magánszemélyek jelentkezhetnek. 
Az üdülőben 2 db négyágyas, 4 db háromágyas és 2 db kétágyas szoba van. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan, idén is hat turnusban biztosítjuk a nyaralási lehetőséget az időseknek Egy 
turnusban 22 személyt tudunk elhelyezni, mivel pótágyakat nem veszünk igénybe. Ez azt 
jelenti, hogy egy évben hat turnusban összesen 132 fő kedvezményes üdültetését biztosítja. 
Az üdülés alatt két gondozónő lesz a csoporttal, ők készítik a reggelit és a vacsorát. 
A turnusok ebéddel kezdődnek és reggelivel fejeződnek be. 

2008-2009. évben a nyugdíjasok az üdülésért 500 Ft/hét részvételi díjat és az idegenforgalmi 
adót fizettek. 2010-ben részvételi díj 1000 Ftlhét volt, és az önkormányzat átvállalta az 
idegenforgalmi adó megfizetését. 
2011. évben az idegenforgalmi adó összege 420,- Ft/éj (2 100Ft/turnus). 

A várható kiadások tervezéséhez előzetesen árajánlatokat kértünk az étkezésre és az utazásra. 
A betervezett szállás és ellátási költségeken felül előadódhatnak még nem várt kiadások, ezért 
minden turnusba 10 000,-Ft egyéb költséget terveztünk. 

Tervezett költségvetés 

Egységár l turnus Összesen 

Szállás 1580,- Ft/fő/éj 189 600,- Ft l 137 600,- Ft 

Reggeli, vacsora 750,- Ft/fő/nap 90 OOO,- Ft 540 OOO,- Ft 

Ebéd 660,- Ft/fő/nap 79 200,- Ft 475 200,- Ft 

10 OOO,-
Egyéb Ft/ turnus 10 OOO,- Ft 60 000,-Ft 

Gondozónők 

díjazása 82 550,- Ft/fő 165 100,- Ft 990 600,- Ft 

Utazás 80 OOO,- Ft/út 160 OOO,- Ft 960 OOO,- Ft 

Összesen 4 163 400,- Ft 



A tervezett költségek és a rendelkezésre álló forrás egyensúlyának biztosítása érdekében 
javasoljuk, hogy a résztvevők 1000 Ft/hét részvételi díjat és az idegenforgalmi adó 
megfizetését vállalják. Egy fő teljes üdülési költségéhez az önkormányzat kb. 31 540 Ft-tal 
járul hozzá, a nyugdíjasok összesen 3 l 00 Ft-ot fizetnek. 

A Képviselő-testület az idei évben 4 millió Ft-ot tervezett be erre a feladatra, a részvételi díj
bevétel max. 132 OOO Ft. 
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a tervezett költségvetés alatt volt a tényleges 
felhasználás, mivel gyakran indulás előtt is történtek lemondások, illetve a reggeli, vacsora és 
egyéb költségek sem kerültek teljes mértékben felhasználásra. 

A pályázati kiírást a Kőbányai Hírekben és az önkormányzat honlapján tesszük közzé. 

Az elmúlt évek gyakorlata és a Kőbányai Idősügyi Tanács véleménye alapján a pályázat 
elbírálásakor célszerű arra törekedni, hogy szervezetek, csoportok vegyenek részt az 
üdültetésben, mert a legtöbb problémát mindig az idegenekkel egy szabába való elhelyezés 
okozta. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, vitassa meg az előterjesztést, és írja ki a pályázatot az idősek 
üdültetésére. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága pályázatot ír ki a 
nyugdíjasok üdültetésére az önkormányzat Balatonalmádiban (8220 Balatonalmádi, Szent 
István sétány 1-3.) fekvő üdülőjébe a következő szöveggel: 

P ÁL Y ÁZA TI KIÍRÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete üdülési lehetőséget 
kínál kőbányai nyugdíjasok részére az önkormányzat Balatonalmádiban (8220 Balatonalmádi, 
Szent István sétány 1-3.) fekvő üdülőjébe. 
Az üdülésre csoportok és magánszemélyek is jelentkezhetnek. 
Az önkormányzat a szállást, az étkezést és az utazást biztosítja. 
Részvételi hozzájárulás: 1000,- Ft 
A részvételi hozzájárulást az üdülés előtt kell befizetni. 

A pályázaton részt vehet, aki 
• Kőbányán bejelentett lakcímmel rendelkező nyugdíjas 
• 2009-2010. évben önkormányzat által támogatott üdülésben nem vett részt 
• vállalja az idegenforgalmi adó megfizetését (420,- Ft/éjszaka) 

Megpályázható turnusok: 
l. turnus. 2011. május 16-21. 
2. turnus: 2011. május 23-28. 
3. turnus: 2011. május 30-június 4. 
4. turnus: 2011. szeptember 12-17. 
5. turnus: 2011. szeptember 19-24. 



6. turnus: 20 ll. szeptember 26-október l. 

A turnusok ebéddel kezdődnek és reggelivel fejeződnek be. 

Az üdülés alatt két gondozónő lesz a csoporttal, ők készítik a reggelit és a vacsorát. Az ebédet 
a háztól kb. 300 m-re fekvő önkiszolgáló étteremben biztosítjuk 
Az üdülőben és az étteremben az akadálymentesítés nem megoldott. 

A pályázathoz benyújtandó: 
• pályázati adatlap 
• jövedelemigazolásról másolat 

Az üdülés megkezdése előtt orvosi igazolás bemutatása szükséges. 

A pályázatokat 2011. április 15-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális és 

Egészségügyi Főosztályán. 
Az üdülésben részt vevökről és turnus beosztásokról a Népjóléti Bizottság május 3-i ülésén 

dönt. 

További információkat és pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Főosztályán lehet beszerezni. (1102 Budapest, Szent László tér 29. Fsz./33. tel.: 

4338-331) 

Népjóléti Bizottság 

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat Kőbányai Hírekben és az önkormányzat honlapján 

történő közzétételéről gondoskodjon. 

Budapest, 2011. február 15. 

',.r~ p fJv~• u . J 
Weeber Tibor 



PÁLYÁZATIADATLAP 
Balatonalmádi, Szent István sétány 1-3. 

l. A pályázó(k) adatai: 

Név Lakcím, telefonszám Születési idő 

2. A megpályázott időpont (Kérjük, húzza alá, akár több turnust is bejelölhet): 

l. turnus. 2011. május 16-21. 

2. turnus: 2011. május 23-28. 

3. turnus: 2011. május 30-június 4. 

4. turnus: 20 ll. szeptember 12-17. 

5. turnus: 2011. szeptember 19-24. 

6. turnus: 2011. szeptember 26-október l. 

Jövedelem( egy 
főre jutó) 



3. A pályázó(k) korábban részt vett(ek)-e az önkormányzat által támogatott kedvezményes 
üdülésen? Ha igen, mikor? 

Név Ev 

4. Hogyan szeretne üdülni? Kérjük, húzza alá! 

Egyénileg Klubbal, szervezettel 

5. Amennyiben klubbal vagy szervezettel, melyikkel? 

6. A kétágyas szobák korlátozott számamiatt vállalom a három- és négyágyas szobában való 
elhelyezést. 

Igen Nem 

Kijelentem, hogy a Kőbányai Önkormányzat által támogatott üdülésen 2009-2010. évben nem 
vettem részt. 
Tudomásul veszem, hogy túljelentkezés esetén a Népjóléti Bizottság más időpontra is 
beoszthat 

Dátum: 

Aláírás( ok): 
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