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Előterjesztés 

a Kőbányai Idősügyi Tanács működésére céltartalékba 
helyezett összeg felszabadításáról 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendeletének 15. mellékletében az Idősügyi 
Tanács költségeire l OOO OOO Ft-ot céltartalékba helyezett, melynek felszabadítására a 
Népjóléti Bizottság jogosult. 

A Kőbányai Idősügyi Tanács a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete mellett működő, saját ügyrenddel rendelkező munkabizottság, 
konzultatív, véleményező, javaslattevő testület, mely az önkormányzat idősügyi politikájának 
kialakítását és annak megvalósítását segíti. 
Célja az idősek ügyében érdekelt szereplők kommunikációjának, információcseréjének, 
együttműködésének javítása, a generációk közötti szelidaritás fejlesztése, és részvétel a 
sorsukat lényegesen érintő döntések meghozatalában; továbbá a kerületben élő idősek 
életminőségének javítása érdekében programok és kapcsolati lehetőségek biztosítása, 
idősekből álló önszerveződő csoportok koordinálása a helyi önkormányzat és az érintett 
korosztály bevonásávaL 

Az elmúlt években az Idősügyi Tanács működése ismét megerősödött, a tagok kb. kéthavonta 
találkoznak Tanács vagy Kerekasztal keretein belül. 
Az elmúlt évben több népszerű programot szerveztünk az Idősügyi Tanács bevonásával, 
ezekre építve, illetve új javaslatok figyelembe vételével terveztük a 2011. évi rendezvényeket 

Immár hagyományként kiírásra került az amatőr képzőművészeti pályázat, melyre évről-évre 
egyre színvonalasabb pályaművek érkeznek. A beérkezett munkák októberben, az Idősek 
Hónapja alkalmából kiállításra kerülnek a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban. 
A tavalyi évben nagy sikert aratott a Senior Ki Mit Tud, ahol a Kőbányán élő 55 év feletti 
korosztály mutathatta be zene, tánc, vers- és próza és egyéb kategóriában tudását. 
A jelentkezők egy selejtezőn vesznek részt, majd a zsűrik által legnívósabbnak ítélt 
produkciókat egy gálaműsor keretében mutatják be. 
Az elmúlt év tervei között szerepelt, de nem valósult meg egy évzáró zenés-táncos mulatság, 
amit a Tanács tagjai az idei évben szeretnének megtartani. 
Ez a rendezvény jó alkalom a szervezetek közötti kapcsolatok erősítésére, itt nemcsak a 
szervezetek vezetői, hanem a tagok is találkozhatnak egymással. 
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l OOO OOO Ft 

Mivel az előttünk álló feladatok az év utolsó harmadában, egymáshoz közeli időpontokban 
kerülnek megszervezésre, kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a céltartalékba helyezett l millió 
Ft-ot egy összegben szabadítsa fel. 

Határozati javaslat 
A Népjóléti Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
rendeletének 15. mellékletében az Idősügyi Tanács költségeire céltartalékba helyezett 
l OOO OOO Ft-ot felszabadítja. 
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