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Tisztelt Közgyűlés!
Egy társadalom megítélését alapvetően meghatározza az, hogy hogyan bánik az idős emberekkel.
Magyarország Kormánya az 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozatával Idősek Tanácsának
felállításáról döntött. A testület alapvetően konzultatív, véleményező, javaslattevő és koordináló
feladatot lát el. A 81/2009. (X. 2.) OGY határozattal elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégia elemzi
az idősek helyzetét, stratégiai fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg, illetve stratégiai összefoglalót
tartalmaz.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mindig fokozott
figyelmet fordított a város időskorú lakosainak szükségleteire. Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: 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 (a továbbiakban: 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.
A Közgyűlés a 96/2016. (IV. 28.) határozatával a nyugdíjas szervezetekkel kötendő együttműködési
megállapodásról döntött. A megállapodás keretében az Önkormányzatnak szándékában áll
térítésmentes elhelyezést biztosítani a nyugdíjas szervezeteknek, így segítve működésüket és
programjaik lebonyolítását. Az együttműködési megállapodás megkötésére 2016. május 2. napján,
ünnepélyes keretek között került sor, amely rendkívül kedvező fogadtatásra talált a nyugdíjasok
körében.
A társadalmi igény alapján szükséges nagyobb szerepet vállalnunk az idős polgáraink
támogatásában. Egy olyan tanácsadó, véleményező, konzultatív szervezet létrehozása a célunk,
amely a városunkban élő szépkorúak problémájával foglalkozik.
A Tanács működésének célja az idős emberek érdekeit képviselő és védő szervezetek- egyesületek,
klubok (a továbbiakban: civil szervezetek)- és az Önkormányzat együttműködésének elősegítése.
Ezen túl célja az idős embereket érintő gondok és problémák feltárása, azok megismerése és
enyhítése, a vélemények és információk cseréje, valamint a különböző célok, törekvések
egyeztetése. A Tanács általában az állandó meghívottakkal kibővített – az idősek életével foglalkozó
tanácsadó testület.
Már több önkormányzat is létrehozott az illetékességi területén Idősügyi Tanácsot. A Tanács tagjai
elsősorban a helyi időseket tömörítő szervezetek képviselői. A Tanács elnöke általában a
polgármester, munkáját az alelnök(ök) és a titkár segíti. A Tanács az ügyrendjét és munkatervét
maga határozza meg. A Tanács ülésein a szavazati joggal rendelkező tagjain kívül az állandó
meghívottak vesznek részt. Javaslom, hogy az ügyviteli feladatokat – a Karitatív Testülethez
hasonlóan - a Kulturális Osztály lássa el.
A Tanács feladatai általában a következőek:
a) Véleményt nyilvánít az idős emberek életkörülményeit közvetve vagy közvetlenül érintő helyi
rendelet-tervezetekről és konzultációt kezdeményez a végrehajtás tapasztalatairól.
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b) Védi az időskorúak érdekeit.
c) Összegyűjti az időseket érintő problémákat, valamint az idős korosztályra jellemző
szükségleteket és azokat továbbítja az önkormányzat felé.
d) Rendszeresen tájékoztatást nyújt a városban élő idős emberek élethelyzetének alakulásáról.
e) A lehetőségéhez képest segíti a városban működő nyugdíjas szervezetek (egyesületek, klubok,
stb.) törvényes működését és munkája során hasznosítja a civil szervezetektől kapott információkat.
f) Támogatja az idős korosztály önszerveződését.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálatának 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.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést véleményezésre megküldtük azoknak a
nyugdíjas szervezeteknek, amelyek a 2016. május 2. napján az önkormányzattal az együttműködési
megállapodást aláírták.
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy támogassa a Debreceni Idősügyi Tanács
létrehozását.
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./ az idősek tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának előmozdítása, valamint az idősödő
emberek érdekeinek, javaslatainak az önkormányzati döntések előkészítése során történő
megjelenése érdekében megalakítja a Debreceni Idősügyi Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).
2./ A Tanács feladatai:
a) Véleményt nyilvánít az idős emberek életkörülményeit közvetve vagy közvetlenül érintő helyi
rendelet-tervezetekről és konzultációt kezdeményez a végrehajtás tapasztalatairól.
b) Védi az időskorúak érdekeit.
c) Összegyűjti az időseket érintő problémákat, valamint az idős korosztályra jellemző
szükségleteket és azokat továbbítja az önkormányzat felé.
d) Rendszeresen tájékoztatást nyújt a városban élő idős emberek élethelyzetének alakulásáról.
e) A lehetőségéhez képest segíti a városban működő nyugdíjas szervezetek (egyesületek, klubok,
stb.) törvényes működését és munkája során hasznosítja a civil szervezetektől kapott információkat.
f) Támogatja az idős korosztály önszerveződését.
3./ A Tanács tagjai:
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a) elnök: a polgármester, akit akadályoztatása esetén a kulturális, oktatási, szociális
feladatokkal kapcsolatos irányításért és koordinációért felelős alpolgármester helyettesít,
b) alelnök: a Tanács testületének szavazati joggal rendelkező tagjai választják, a Tanács
ügyrendjében meghatározottak szerint,
c) szavazati joggal rendelkező tagok: a polgármester kéri fel a debreceni székhelyű, időseket
tömörítő helyi nyugdíjas szervezetek javaslatainak figyelembevételével.
4./ A Tanács ügyviteli feladatait a Kulturális Osztály látja el.
5./ A Tanács ügyrendjét és munkatervét maga határozza meg.
6./ Felkéri a polgármestert, hogy a debreceni székhelyű időseket tömörítő helyi nyugdíjas
szervezetek által javasolt személyeket kérje fel a Tanács tagjának és ezt követően kezdeményezze a
Tanács alakuló ülésének összehívását.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
a polgármester
a Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. június 13.
Dr. Papp László
polgármester
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