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nyugdíjas

Tisztelt Közgyűlés!
Hazánkban a népszámlálások által nyomon követett évek alapján megállapítható, hogy
folyamatosan növekszik az időskorúak népességen belüli aránya tekintettel arra, hogy az elmúlt
évtizedekben jelentősen növekedett az átlagos élettartam.
Egy társadalom megítélését alapvetően meghatározza az, hogy hogyan bánik az idős emberekkel.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mindig fokozott
figyelmet fordított a város időskorú lakosainak szükségleteire.
A Közgyűlés a 154/2013. (VI. 27.) határozatával elfogadta az Önkormányzat öt évre szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP), majd a 122/2015. (VI. 25.) határozatával a
HEP 2015. évi felülvizsgálatát, azzal hogy a HEP alapdokumentuma továbbra is hatályban marad.
A HEP kiemelten foglalkozik az idősek helyzetével, életminőségük javításával. A HEP intézkedési
tervének egyike az önkormányzati döntésekben az idősek érdekeit képviselő fórum, az Idősügyi
Tanács létrehozása. Debrecenben jelentős számban működnek időseket tömörítő nyugdíjas
szervezetek. Kapcsolatuk az Önkormányzattal kiegyensúlyozott, együttműködésük ennek
megfelelően hatékony. Ezek a szervezetek aktív közösségszervező szerepet töltenek be a város
életében.
Az Önkormányzattal való eddigi együttműködésük tapasztalatai alapján elmondható, hogy az
Idősügyi Tanács funkciói kevésbé formális keretek között ugyan, de ma is megvalósulnak. A
nyugdíjas szervezetek számára sokkal nagyobb segítséget jelentene, ha egy együttműködési
megállapodás keretében, illetve ahhoz kapcsolódóan az Önkormányzat egy központi helyiséget
térítésmentesen biztosítana számukra a nagyobb létszámú rendezvényeik megtartása, továbbá a
működési feltételeik megkönnyítése érdekében.
A városban működő nagyobb létszámú nyugdíjas szervezetek bemutatása
1.

Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
Működésének helye a Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Ház.
Az Egyesületet bírósági bejegyzésére 1998. június 18-án került sor, azt megelőzően 1989.
április 18. napjától klubként működött. Az egyesület célja az alsójózsai településrészen élő
nyugdíjasok, özvegyek, egyedül élők kulturális életének, szabadidős tevékenységének
szervezése. Az egyesületnek lehetősége van heti egy alkalommal a klubterem, nagyobb
rendezvények esetén a színházterem térítésmentes bérlésére. Az egyesület heti találkozóin
alkalmanként kb. 45 fő vesz részt.

2.

Debreceni Mathiász János Központi Kertbarát Klub
Működésének helye a Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Ház.
A Debreceni Mathiász János Központi Kertbarát Klub 1968. február 12-én alakult. A
szervezet célja a nyugdíjas időskorú emberek számára tartalmas programok szervezésével
kellemes és hasznos időtöltés biztosítása. A szervezetnek lehetősége van egy kisebb terem,
illetve nagyobb rendezvények esetén a Pódiumterem térítésmentes bérlésére. A szervezet
heti találkozóin alkalmanként 30 fő vesz részt.

3.

Debreceni Nyugdíjas Egyesület
Működésének helye a Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Ház.
Az 1989. szeptember 22-én megalakult Debreceni Nyugdíjas Egyesület a város egyik
legnagyobb létszámú és legaktívabb civil szervezete. A tagok száma jelenleg meghaladja a
350 főt. Az egyesület célja a közösség részére megfelelő információt adni a nyugdíjasokat
érintő témákról, színvonalas, és változatos programokon keresztül biztosítani a szabadidő
kulturált, hasznos és egészséges eltöltését, a hagyományápolást. Az Egyesületnek lehetősége

van heti egy alkalommal a Pódiumterem térítésmentes bérlésére. A heti találkozóin
alkalmanként 120-150 fő vesz részt.
4.

Debreceni Szépkorúak Klubja
Működésének helye a Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Ház.
A szervezet 2008 júliusában alakult, jelenleg 100 tagot tartanak számon. A klub azzal a
céllal jött létre, hogy az idős embereket összefogja, közösséggé formálja. Különös
figyelmet fordítanak a magányos, egyedül élő, család nélküli idősekre. Szervezetükön belül
működik a Debreceni Szépkorúak Dalköre. A szervezetnek lehetősége van heti két
alkalommal egy kisebb terem, nagyobb rendezvények esetén a Pódiumterem térítésmentes
bérlésére. A heti találkozóin alkalmanként kb. 40-50 fő vesz részt.

5.

Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége
Működésének helye a volt Pedagógus Művelődési Ház (Bethlen u. 14. sz.).
Szövetségükhöz 80 tagszervezet tartozik nemcsak Debrecen, de egész Hajdú-Bihar megye
területéről. Szervezetük főtevékenysége a nyugdíjasok érdekképviselete, valamint
kulturális, sport, szabadidős programok, ismeretterjesztő előadások, ünnepi megemlékezések
szervezése, hagyományaink ápolása, őrzése és továbbadása, fogyasztóvédelmi és jogi
tanácsadás.

A felsorolt nyugdíjas szervezetek rendszeresen pályáznak a programjaik támogatása, megvalósítása
érdekében a Civil Alapra. Az Önkormányzat az elmúlt években is támogatta a működésüket.
Az idősek helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata eredményeként a HEP-ben megfogalmazott
intézkedési tervek jó alapot biztosítanak arra, hogy az Önkormányzat javítsa a város idős lakóinak
az információkhoz való hozzáférésének az esélyeit, valamint lehetőséget nyújt arra is, hogy az
idősek kulturális programokban való részvételét biztosítsa. Mindez hozzájárul az idősek
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének, ezzel párhuzamosan az életminőségének javításához,
amellyel a HEP-ben meghatározott célok is megvalósulnának.
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, támogassa azt a szándékot, hogy a fentiekben
bemutatott nyugdíjas szervezetekkel együttműködési megállapodást kössön az Önkormányzat és a
későbbiekben egy központi helyiséget ingyenesen biztosítson a részükre, a működési feltételeik
megkönnyítése és programjaik lebonyolítása érdekében.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, a 13. § (1)
bekezdés 7. pontja, valamint az 1997. évi CXL. törvény 76. §-a alapján
1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy együttműködési megállapodást köt a Debrecenben működő
nyugdíjas szervezetekkel. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Polgármester
2./ Az 1./ pont szerinti együttműködési megállapodás keretében az Önkormányzat szándékában áll
térítésmentes elhelyezést biztosítani a nyugdíjas szervezetek működési feltételeihez és programjaik
lebonyolításához.
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét és a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ és 2./
pontokban foglalt döntésekre tekintettel a lehetséges ingatlan biztosításának feltételeit vizsgálják
meg.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Humán Főosztály vezetője
Vagyonkezelési Osztály vezetője
4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett nyugdíjas
szervezetek képviselőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. április 14.
Dr. Papp László
polgármester

