
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

45t . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére 
az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat hagyományosan, minden évben üdülési 
lehetőséget biztosít a kerület nyugdíjasai részére az önkormányzat balatonalmádi üdülőjében 
(Balatonalmádi, Szent István sétány 3.) és balatonlellei nyári táborában (8638 Balatonlelle, Úszó u. 1-3.). 

2007 óta az üdülésben résztvevők kiválasztása az Önkormányzat Üdülési Szabályzata alapján, 
pályáztatás keretében történik. A pályázatot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. 
(IX. 23.) önkormányzati rendelete 9. §-a alapján a Népjóléti Bizottság írja ki és bírálja el. A pályázati 
felhívásra Kőbányán működő civil szervezetek, egyházak, nyugdíjas klubok kőbányai lakcímmel 
rendelkező tagjai és magánszemélyekjelentkezhetnek 

A Balatonalmádiban levő üdülőben 2 db négyágyas, 4 db háromágyas és 2 db kétágyas szoba, a 
balatonlellei nyári táborban pedig 9 db ötágyas faház áll a pihenni vágyók rendelkezésére. A két 
helyszínen összesen 4 db hatnapos turnusban, a következők szerint biztosítjuk a nyaralási 
lehetőséget: 

Balatonalmádi: 2012. szeptember 10-15. között, 

Balatonlelle: 2012. május 21-26. 
szeptember 3-8. 
szeptember l 0-15. 

Balatonalmádiban turnusonként 22, Balatonlellén pedig 45 főt tudunk ellátni úgy, hogy pótágyakat 
sehol sem veszünk igénybe. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat 2012. évben négy turnusban 
összesen 157 fő kedvezményes üdültetését tudja biztosítani, ami l fővel több, mint a 2011. évi létszám. 

Turnusonként két-két gondozónő is részt vesz az idősek ellátásában, ők készítik a reggelit és a 
vacsorát. Minden üdülési hét hétfői ebéddel kezdődik, és szombati reggelivel fejeződik be. 

20 ll. évben a nyugdíj as ok személyenként l OOO Ft -ot fizettek az egyhetes nyaralásért, a busszal való 
oda- és visszaszállításért, ezen kívül az éjszakánkénti 400, illetve 420 Ft idegenforgalmi adót is 
maguk állták (Balatonalmádi: 420 Ft/éj, Balatonlelle: 400 Ft/éj). 

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 
turnus ba l O OOO Ft egyéb költséget terveztünk. 



Tervezett költségvetés: 

Egységár/B.almádi l tumus/B.almádi Egységár/B Jelle l tumus/B.lelle Összesen 
(Ft/fő/éj) (Ft) (Ft/fő/éj) (Ft) (4 turnus/Ft) 

Szállás 1760 193 600 1200 270 OOO l 003 600 
Reggeli, vacsora 800 88 OOO 

163 900 200 0 450 OOO l 513 900 
Ebéd 690 75 900 
Egyéb 10 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOO 40 OOO 

Gondozónők 60 OOO 152 400 60 OOO 152 400 609 600 
díjazása (+27o/o=l6 200) (+27o/o=16 200) (27o/o=164 592) 

Utazás 78740Ft/út/24 fő 157 480 109 220Ft/út/47 fő 218 440 812 800 

Összesen 677 380 1100 820 3 979 900 

A tervezett költségek és a rendelkezésre álló forrás egyensúlyának biztosítása érdekébenjavasolom, hogy 
a résztvevők a tavalyi 1000 Ptihét részvételi díj helyett 2012-ben 2000 Ptihét díjat, valamint a helyben 
érvényes idegenforgalmi adók- Balatonalmádiban 440 Ft, illetve Balatonlellén 360 Ptiéjszaka- meg
fizetését vállalják. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban költségvetési rendelet) 
14. mellékletének 14. sora 2. oszlopa 4 OOO OOO Ft-ot tartalmaz erre a feladatra, a részvételi díjakból 
származó bevétel maximum 314 OOO Ft. Egy fő üdültetéséhez az Önkormányzat kb. 25 350 Ft-tal járul 
hozzá, az idősek Balatonalmádiban - idegenforgalmi adóval együtt - 4200 Ft-ot, Balatonlellén pedig 
3800 Ft-ot fizetnek. Ennek alapján az idősek üdültetése a négy turnusban összesen 3 979 900 Ft összegbe 
kerül az Önkormányzat számára. 
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a tényleges felhasználás a tervezett költségvetés alatt 
volt, mivel gyakran közvetlenül az indulás előtt is történtek lemondások, illetve a reggeli, vacsora és 
egyéb költségek sem kerültek teljes mértékben felhasználásra. 

Azoknak a helyére, akik lemondják az üdülést, az üdültetést lebonyolító Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ munkatársai választanak további résztvevőket az érvényes pályázatot 
benyújtók közül. 

A pályázati kiírás a Kőbányai Hírekben, illetve az önkormányzat honlapján kerül meghirdetésre. 

II. Hatásvizsgálat 

A minden évben meghirdetett nyugdíjas üdüléseket Kőbánya idősei rendkívüli módon igénylik és 
számon tartják. Alig fejeződnek be az őszi turnusok, már jelentkezni szeretnének a következő évi 
nyaralásra, annak ellenére, hogy tisztában vannak az egyik legfontosabb feltétellel, azzal, hogy csak 
olyan kőbányai lakóhellyel rendelkező idős pályázata érvényes, aki az üdülést megelőző két évben nem 
vett részt önkormányzati idősüdültetésen. A pályázaton nyertes, és a Balaton partján nyaralók közill 
többen juttattak el köszönö levelet a Humán Iroda címére. Az üdültetés körülményeivel a nyugdíjasok 
maximálisan meg voltak elégedve, a balatonalmádi nyaralóval csakúgy, mint a helyszínként tavaly 
először szereplő balatonlellei nyári táborral. 

Az elmúlt évek gyakorlata és a Kőbányai Idősügyi Tanács véleménye alapján a pályázat 
elbírálásakor célszerű arra törekedni, hogy szervezetek, csoportok tagjai együtt vegyenek részt az 
üdültetésben, mert az üdülés során a legtöbb problémát az idegenekkel egy szobába való elhelyezés 
okozta. 
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III. A végrehajtás feltételei 

A költségvetési rendelet 14. mellékletének 14. sora 2. oszlopában 4 OOO OOO Ft van betervezve az 
"Idősek üdültetése" feladatra. 
A pályázatok benyújtása 2012. április 10-ig történik a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoportjánál, az üdülés megszervezését és lebonyolítását a Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ munkatársai végzik. 
A pályázati kiírás a Kőbányai Hírekben, illetve az önkormányzat honlapján kerül meghirdetésre. 
Az üdülésben résztvevőkről és turnusok beosztásáról a Népjóléti Bizottság 2012. április 19-i 
rendkívüli ülésén dönt. 

IV. Döntési javaslatok 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága 
meghozza az előtetjesztés l. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 2012. március " J" 

Weeber Tibor 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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----------------------------~---------

l. me/lék/et az előterjesztéshez 

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

... /2012. (III. 13.) határozata 
az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága pályázatot ír ki 
kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére a Balatonalmádiban fekvő üdülőjében 
(Balatonalmádi, Szent István sétány 3.) és Balatonlellén található nyári táborában (Balatonlelle, Úszó 
u. 1-3.) lebonyolítandó üdülésre a következők szerint: 

P ÁL Y ÁZATI KIÍRÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete üdülési lehetőséget kínál 
kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére az önkormányzat Balatonalmádiban 
(Balatonalmádi, Szent István sétány 1-3.) és Balatonlellén (Balatonlelle, Úszó u. 1-3.) fekvő 
üdülőiben. 

Az üdülésre csoportok és magánszemélyek is jelentkezhetnek. 

Az üdülés fe/tételei: 

Az önkormányzat a szállást, az étkezést és az utazást biztosítja. 
Részvételi hozzájárulás: 2000 Ftlhét, melyet az üdülés előtt kell befizetni. 

A pályázaton részt vehet, aki 
• Kőbányán bejelentett lakcímmel rendelkező nyugdíjas, 
• 2010-2011. évben önkormányzat által támogatott üdülésben nem vett részt, 
• vállalja a részvételi hozzájárulás megfizetését, 
• vállalja az idegenforgalmi adó helyszínen történő befizetését, melynek összege 

Balatonalmádiban 440Ft/éjszaka, Balatonlellén 360Ft/éjszaka, 
• vállalja, hogy az utazás megkezdése előtt orvosi igazolást nyújt be arról, hogy az utazásra 

alkalmas és közösségben tartózkodhat; az igazolás hiányának következménye az üdülésből 
való kizárás. 

Megpályázható turnusok: 

Balatonalmádi: 2012. szeptember 10-15. 

Balatonlelle: 2012. május 21-26. 
szeptember 3-8. 
szeptember l 0-15. 

A turnusok ebéddel kezdődnek és reggelivel fejeződnek be. Az üdülések alatt két gondozónő kíséri a 
csoportot. 

Balatonalmádiban az elhelyezés 2-3-4 ágyas szobákban történik; az ebédet a háztól kb. 300 m-re 
fekvő önkiszolgáló étteremben biztosítjuk Az üdülőben és az étteremben az akadálymentesítés nem 
megoldott. 
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Balatonlellén az elhelyezés ötágyas, ftirdőszobás faházakban történik. Az étkezés a helyszínen 
biztosított, közös programok szervezésére zárt helyiség áll rendelkezésre. 
A pályázathoz benyújtandó iratok: 

• pályázati adatlap, 
• jövedelemigazolás másolata, 
• orvosi igazolás. 

Az orvosi igazolás bemutatása az üdülés megkezdése előtt szükséges, ennek hiányában az 
önkormányzat nem biztosítja a nyaralást. 

A pályázatokat 2012. április 10-ig lehet benyújtani az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán 
IrodaSzociális és Egészségügyi CsoportjánáL 
Az üdülésben résztvevőkről és a turnusok beosztásáról a Népjóléti Bizottság 2012. április 19-i 
rendkívüli ülésén dönt. 
Azoknak az eredményes pályázatot benyújtéknak helyére, akiknek utazása valamilyen, az 
önkormányzaton kívül álló ok miatt meghiúsul, az üdültetést lebonyolító Bárka Kőbányai Szociális 
és Gyermekjóléti Központ munkatársai az érvényes, de nem eredményes pályázatot benyújtók közül 
választva biztosítják a részvételt. 

További információkat és pályázati adatlapokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán 
IrodaSzociális és Egészségügyi Csoportjánállehet beszerezni. (1102 Budapest, Szent László tér 29. 
fszt. 33. tel.: 06 (l) 4 338 331.) 

2. A Népjóléti Bizottság felkéri Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi idősüdültetés céljából a következő 
költségvetési terv alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendelete 14. mellékletének 14. sora 2. oszlopában erre a célra tervezett 4 OOO OOO Ft-ot szabadítsa 
fel a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Idősellátás szervezeti egység részére. 

A 2012. évi idősüdültetés tervezett költségvetése: 

Egységár/B. almádi l turnus/B.almádi Egységár/B.lelle l tumus/B.lelle 
(Ft/fő/éj) (Ft) (Ft/fő/éj) (Ft) 

Szállás 1760 193 600 1200 270 OOO 
Reggeli, vacsora 800 88 OOO 

163 900 200 0 450 OOO 
Ebéd 690 75 900 
Egyéb 10 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOO 

Gondozónők 60 OOO 152 400 60 OOO 152 400 
díjazása (+27o/o=l6 200) (+27o/o=16 200) 

Utazás 78740Ft/út/24 fő 157 480 109 220Ft/út/47 fő 218 440 

Összesen 677 380 1100 820 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Összesen 
(4 turnus/Ft) 

l 003 600 

l 513 900 

40 OOO 

609 600 
(27o/o= l 64 592) 

812 800 

3 979 900 


