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I. Bevezető 

 

 

A Képviselő-testület a 156/2013.(V.30). határozatával elfogadta, majd a 413/2014.(XII.18.) 

határozattal felülvizsgálta a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi 

Koncepcióját (továbbiakban: Koncepció). (A 156/2013.(V.30.) képviselő-testületi 

határozattal elfogadott Koncepció anyaga megtalálható az önkormányzat hivatalos 

weblapján: www.masodikkerulet.hu – Hirdetőtábla - Szabályzatok, koncepciók gyorsmenü 

pontban.) 

 

A Koncepció az alábbi célokat határozta meg: 

 

1. Összefogás a kerület biztonságos, színvonalas közlekedéséért 

2. Összefogás az egészséges II. kerületért 

3. Összefogás a biztonságos II. kerületért 

4. Összefogás a gondoskodó II. kerületért   

5. Összefogás a fejlődő II. kerületért. 

 

Jelen felülvizsgálat számot ad az egyes részfeladatok 2015. évi teljesüléséről.  

 

A Koncepcióban megfogalmazódott annak igénye, hogy a dokumentumban foglaltak 

végrehajtásának figyelemmel kísérése, koordinálása, a létre jövő Idősügyi Tanács 

(továbbiakban: Tanács) közreműködésével valósuljon meg. 

Míg a 2014. év legfontosabb eredménye a Tanács megalakulása volt, a 2015. évben számot 

adhatunk a Tanács működéséről, a koordináló szerepéről is.  

 

 
 

A szociális segélyezi rendszer 2015. évi átalakításakor a Tanács élt a javaslattételi jogával a 

jogszabályi változások előkészítő szakaszában, majd az elfogadott - az időskorú polgárok 

életkörülményeit közvetlenül befolyásoló rendeletről – a Tanács tájékoztatást nyújtott, ezzel 

is elősegítette a kerületben élő idősek információval való ellátását.  

 

Ebben az évben is közreműködött az időseket érintő programok, rendezvények, események 

szervezésében, lebonyolításában. 

http://www.masodikkerulet.hu/
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A Koncepció felülvizsgálatához segítséget nyújtottak a Polgármesteri Hivatal irodái, a 

gondozási központok, az Egészségügyi Szolgálat, az ÁNTSZ, a rendőrség és a civil 

nyugdíjasklubok.  

 

Köszönjük a koncepció felülvizsgálatához nyújtott segítséget! 
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II. Demográfiai mutatók alakulása  

 

    Főváros II. kerületében élő lakosság kor szerinti megoszlása 2013. 

népesség 
életkora (év) 

Nő (fő) Férfi (fő) Összesen (fő) 

0-18 7 666 8 269 15 935 

19-59 23 212 20 592 43 804 

60-69 7 466 5 434 12 900 

70-79 5 423 3 751 9 174 

80-89 3 257 1811 5 068 

90-94 611 257 868 

95-100 120 35 155 

100- 44 10 54 

Teljes népesség 47 799 40 159 87 958 

                                                                         Forrás: Helyi Vizuál Regiszter 

 

Főváros II. kerületében élő lakosság kor szerinti megoszlása 2014. 

népesség 
életkora (év) 

Nő (fő) Férfi (fő) Összesen (fő) 

0-18 8 059 8 819 16 878 

19-59 23 948 20 897 4 4845 

60-69 7 400 5 297 12 697 

70-79 5 647 3 951 9 598 

80-89 3 257 1759 5 016 

90-94 604 260 864 

95-100 163 35 198 

100- 39 13 52 

Teljes népesség 49 117 41 031 90 148 

                                                                            Forrás: Helyi Vizuál Regiszter 

 

A különböző statisztikai adatbázisok számadataiban van ugyan minimális eltérés a kerület 

lakónépességére vonatkozóan, de megállapítható, hogy akár a 2011. évet (87 744 fő), akár a 

2013. évet vesszük bázisévnek (87 958 fő) a kerületi lakosság száma fokozatosan nő. A 

változás függ a természetes szaporulat mértékétől és a beköltözők számától is. A lakosság 

számának, növekedésének oka inkább a belföldi vándorlásban keresendő.  
 

Az országos és nemzetközi tendenciához hasonlóan kerületünkben is a nemek, korcsoportok 

szerinti megoszlását vizsgálva már a középgenerációtól kezdve jelentősen több a nők száma. 

A két nem eltérő halandósági viszonyai következtében a nők száma és aránya az idősebb 

korokban válik egyre kifejezettebbé, ez az arány az életkor növekedésével szignifikánsan 
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nő, 80 éves kor körül már megközelítőleg kétszer annyi a női lakosok száma, mint a 

férfiaké.  

A születéskor várható élettartam meghosszabbodása az egyik legnagyobb kihívást jelenti az 

egyes ellátó rendszerek számára. Kerületünkben a 70 év feletti népesség részaránya a teljes 

népességhez képest 17,4 %. 

Az idős korosztályon belül kiemelt célcsoport az egyedül élő idősek, mert magányosságuk 

miatt fokozott odafigyelést és törődést igényelnek. 

A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 

Budapesten, 2015. január 

 

 
                                    Forrás: Budapest Számokban 2014. 

 

A demográfiai folyamatokhoz hasonlóan a nyugdíjak nagysága is jelentős különbségeket 

mutat Budapest kerületeiben, illetve országos összehasonlításban még árnyaltabb a kép. 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ adatai alapján a fővárosban a 

legmagasabb az átlagnyugdíj, átlagosan 137 000 Ft. 

 

A nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők átlagos nyugdíja a XII. és a II. 

kerületben volt a legmagasabb, csakúgy, mint a 2 évvel ezelőtti adatbázisban.   
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E két fővárosi kerületben az időskorú nyugdíjasok havonta átlagosan több mint 150 000 

forintnyi nyugellátást kaptak.  

 

A kerületben a statisztikai adatokat vizsgálva 26 252 fő részesül nyugdíjban vagy 

nyugdíjszerű ellátásban, ebből 23 625 fő öregségi nyugdíjat kap. Az összes nyugdíjas közül 

18,3 % kap 99 999 Ft vagy annál kevesebb a nyugdíjat, míg 24,2 %-nak minimum 200 000 

Ft, vagy e feletti a havi jövedelme.  

A szociális támogatást igénylők között azonban számos olyan ügyfél is van, akinek 

jövedelme alig több, mint a nyugdíjminimum (2015. évben 28 500 Ft), illetve az átlagos 

jövedelmek esetén is egy-egy súlyos vagy krónikus betegségnél a gyógyszerkiadások 

jelentős költségvetési tényezőt jelentenek az idősek háztartási kiadásai között.   

 

 

III. A Koncepcióban megfogalmazódott célkitűzések 2015. évi megvalósulásai 

 

3.1. Összefogás a kerület biztonságos, színvonalas közlekedéséért 

 

Célkitűzés: 
 

 Fontos, hogy a közlekedési színterek átalakításakor fokozottan vegyük 

figyelembe az idősek szempontjait (pl. a reakcióidők és a mozgás lassúbbá 

válása szükségessé teszi, hogy a gyalogos átkelő helyeken a jelzőlámpa 

biztosítson elegendő időt a biztonságos áthaladáshoz a lassabban mozgó idősek 

számára is.) 

 A közösségi közlekedés feltételeinek javítása (fővárosi önkormányzattal együtt 

valósítható meg). 

 További útfelújítások, a fővárossal egyeztetve. 

 Kerékpárutak fejlesztése, karbantartása, kerékpártárolók kihelyezése. 

 A kerékpározás népszerűsítése az idősebb lakosság körében is. 

 Gyalogátkelő helyek korszerűsítése, zebrák láthatósága és optikai 

akadálymentesítése. 

 

A beruházások az idősek közlekedési igényeinek fokozott figyelembe vételével készültek el.  

Minden útépítés, útfelújítás, járdaépítés esetén akadálymentessé váltak a kereszteződések. 

 

Az alábbi beruházások kerültek megvalósításra 2015. évben: 

 
       A biztonságos gyalogos közlekedés fejlesztése kapcsán 2015-ben felújításra került 

járdaburkolatok: Torockó u., Torockó köz, Nagyajtai u., Rhédey u., Hargita u., 

Pázsit u., Házmán u. A burkolatok felújítása során a kereszteződésekben 

járdacsatlakozások akadálymentesítése megtörtént.  

 

        Gyalogátkelőhelyek felújító festése a tömegközlekedési csomópontokban és az 

iskolák környékén. 

 
2015. évben megvalósulás előtt álló beruházások: 

 
         Tovább folytatva a gyalogos közlekedés fejlesztését a Képviselő-testület által 

elfogadott helyszíneken felújításra kerülnek a járdaburkolatokat, és a felújítások 
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során további akadálymentesítésekre kerül sor a kereszteződések 

járdacsatlakozásainál. 

 

       Sajka utcában pihenő park megvalósítása folyamatban van. 

 
       Gyalogátkelőhelyek kerülnek építésre: Máriaremetei út – Turul utca csomópontban, 

a Bimbó út – Kitaibel Pál u. kereszteződésben és a Pusztaszeri út – Csejtei u. 

kereszteződésben. 

 
2016. évre tervezett beruházások: 

 
         A 2015. évre tervezett járdaburkolat felújítások egy része várhatóan áthúzódó 

beruházásként 2016. évben kerül megvalósításra. 

 

        Felülvizsgálatok alapján a kereszteződésekben a gyalogos közlekedés elősegítésére 

megkezdődnek a járdaburkolati csatlakozások akadálymentesítései. 

 

         Optikai jelek megújítása, felfestése. 

 

 

         Lépcsőkorlátok kihelyezése, felújítása. 

         Meglévő közvilágítás bővítése, korszerűsítése. 
  
3.2. Összefogás az egészséges II. kerületért 

 

Célkitűzés: 

 

Cél, hogy a kerületben egészséges emberek lakjanak, az idősek minél hosszabb ideig 

megőrizzék az egészségüket, a betegségek a kezdeti stádiumban felismerhetőek 

legyenek. 

  

 A háziorvosi rendelők és a kerületi fenntartású egészségügyi intézmények 

felújításának folytatása. 

 Továbbra is a kerületi honlapon elérhetővé tenni az UVB sugárzást és a 

pollenadatok aktuális jelentését. 

 Az évi két önkéntes, térítésmentes komplex szűrővizsgálat és szaktanácsadás 

folytatása. Cél, hogy minél nagyobb számú lakosság jelenjen meg ezeken az 

alkalmakon.  

 A háziorvosok rendszeres tájékoztatása, hogy az idős lakosok figyelmét 

felhívják a szociális ellátórendszer nyújtotta segítség lehetőségeire.  

 

2014- 2015. évben megvalósult: 

 

 Az önkormányzat a kiemelt beruházások között tartja számon az egészségügyi 

ágazatot érintő fejlesztéseket, így folyamatosan újulnak meg mind az alapellátási, 

mind a szakorvosi rendelők, illetve új beruházások, infrastrukturális fejlesztések is 

átadásra kerültek.  
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 A 2014 – 2015. évben az önkormányzat támogatásával az alábbi szakorvosi és 

háziorvosi rendelők felújítása valósult meg:  
 

- a Községház utcai szakorvosi, háziorvosi, valamint felnőtt fogorvosi rendelőben  

- a nyílászárók cseréjére 

- a burkolatok cseréjére, 

- a rendelő helyiségek festésére, 

- a világítótestek cseréjére, 

- a rendelők klimatizálására, 

 

- a Csatárka utcai háziorvosi rendelőben  

- a nyílászárók cseréjére, 

- a rendelők burkolatának cseréjére, 

- a fali burkolatok cseréjére, 

- a radiátorok cseréjére, 

- a rendelőhelyiségek festésére és klimatizálására, 

 

- az Ady Endre utcai háziorvosi rendelőben 

- gépészeti felújításra,  

- a nyílászárók cseréjére,  

- a vizesblokkok teljes felújítására, 

- a fűtésrendszer korszerűsítésére,  

- a rendelőhelyiségek padlóburkolatának cseréjére, 

- az elektromos hálózat cseréjére, a rendelőhelyiségek festésére és klimatizálására, 

 

- a Fillér utcai háziorvosi rendelőben  

- festésre és mázolásra, 

- a világítótestek cseréjére,  

- a rendelő klimatizálására, 

 

- a Vérhalom téri háziorvosi rendelőben 

- a burkolatok cseréje, 

- a nyílászárók cseréje, 

- a fűtés korszerűsítése, 

 

- a Komjádi utcai háziorvosi rendelőben 

- a burkolatok cseréjére, 

- a rendelő klimatizálására, 

 

- a Pasaréti úti felnőtt fogorvosi rendelőben 

- a váró és a szociális helyiségek burkolatának cseréjére, 

- a váró és a rendelőhelyiségek nyílászáróinak cseréjére, 

- a váró és a rendelőhelyiségek festésére, 

- a vizesblokkok felújítására, 

- a fűtési rendszer felújítására, 

 

- a Pulzus Központban 
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          - a váróhelyiségek és a rendelők festésére, az ajtók és a bejárati folyosó rácsának 

mázolására, 

           - a nyílászárók cseréjére, 

           - világítótestek cseréjére, 

           - a burkolatok javítására, 

            - klimatizálásra, 

 

              - a Kapás utcai szakrendelőben 

      - a váróhelyiségek burkolatának cseréjére,  

      - a fűtés korszerűsítésére, 

 

             - a Tölgyfa és Feketesas utcai gondozóban 

             - klimatizálásra került sor.  

A rendelkezésre álló források biztosításának függvényében 2016-ban is folytatódnak a 

rendelők felújítása azokon a telephelyeken ahol a 2014-2015. évben erre nem került sor. 
 

 Szűrőnapokon való részvétel 

A 2011. novemberében indított felnőtt lakossági szűréseket, a korábbi évekhez hasonlóan 

évi két alkalommal, tavasszal (májusban) és ősszel (novemberben) szervezte meg az 

Egészségügyi Szolgálat. A szűrésekre minden alkalommal két telephelyen: a Kapás utcai és 

a pesthidegkúti Községház utcai rendelőben kerül sor. 

A kezdetek óta jó a hangulat, a lakosok részéről történő visszajelzések alapján nagy 

megelégedés övezte a kezdeményezést. A résztvevők közül többen is hangot adtak annak, 

hogy rendkívül jó ötletnek tartják azt, hogy hétvégén van lehetőség egészségi állapotukat 

felmérni, bizonyos kockázati tényezőket kiszűrni. Értékelték, hogy a szűrések alkalmával 

több idő jut a betegségekkel, a kockázatokkal kapcsolatos részletesebb megbeszélésre, az 

életmódbeli változtatási javaslatokra. 

 

 A szűrések statisztikai adatai: 

 

- 2014 májusában a Kapás utcai szűrésen 116-an (65,8% 65 év feletti), a Községház utcai 

szűrésen 91-en vettek részt (48,2% 65 év feletti). 

-     2014 novemberében a Kapás utcai szűrésen 254-en (59,3% 65 év feletti), a Községház 

utcai szűrésen 112-en vettek részt (39,8% 65 év feletti). 

.-     2015 május-júniusban a Kapás utcai szűrésen 185-en (55% 65 év feletti), a Községház 

utcai szűrésen 130-an vettek részt (41,2% 65 év feletti). 

- 2015  novemberében a Kapás utcai szűrésen 198-an (64,5% 65 év feletti), a Községház 

utcai szűrésen 107-en vettek részt (54,9% 65 év feletti). 
 

Az évek során több fejlesztés is történt a szűrési programban: 2012-ben északi séta (nordic 

walking) oktatással, 2013-ban bőrgyógyászati szűréssel, 2015-ben pedig átfogó kardiológiai 

szűréssel bővült a szűrések köre. Ez utóbbi olyan pácienseknél történik, akiknél a 

belgyógyászati szűrés során fokozott szív-érrendszeri kockázatot észlel az orvos.  

Az esetleges jövőbeni szűrőprogramok tartalmi változtatására vonatkozóan még nincs 

megfogalmazott terv. 

 

 Egészségügyi témájú előadások 
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Az Idősügyi Tanács kérésére az Egészségügyi Szolgálat az időskorúak egészségügyi 

problémáival, ellátásával kapcsolatos tájékoztató, ismeretterjesztő előadások 

megszervezését vállalta a 2015. évben is, s a „nagy érdeklődésére való tekintettel” 2016-ban 

is folytatódnak az egészség megőrzését célzó, tájékozató előadások, (Inkontinencia, 

anyagcsere betegségek, illetve dietetikai tanácsadás receptajánlatokkal is szerepel a témák 

között.) 

 

 

 
 

Az előadásokat követően a hallgatóságnak lehetősége volt kérdéseket intézni az előadókhoz, 

akik készséggel nyújtottak tájékoztatást a szép korúakat foglalkoztató legszerteágazóbb 

problémákról. 
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2015. szeptember 1-jétől hatályba lépett a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, mely szigorú előírásokat 

tartalmaz a közétkeztetést nyújtó szolgáltatók számára. A szabályozás érinti a gondozási 

központokban étkeztetést igénybe vevő időseket is, ezért az étkeztetés szolgáltatást nyújtó 

Junior Vendéglátóipari Zrt. vezetője ismertette az időseknek, hogy milyen új 

konyhatechnológiai előírásoknak, élelmiszer normáknak kell megfelelniük, s az idősek is 

elmondhatták véleményüket, tapasztalataikat a szociális étkeztetésről.  

 

2016. évi tervek: 

 

 Szűrések, előadások folytatása, az új szabadidős parkok népszerűsítése az idősebb 

lakosság körében is. 

 

 A születéskor várható élettartam meghosszabbodásával párhuzamosan az 

egészségben eltöltött évek számát is növelni kell. 
 

 Az ÁNTSZ továbbra is szakmai tanácsadó szerepet vállal az egészséggel, egészséges 

életvezetéssel kapcsolatos programok szervezésében, alkalmanként (egyes 

témakörökben) a megvalósításban is.  

 

3.3. Összefogás a biztonságos II. kerületért 

 

Célkitűzés: 

 

  A Városrendészet, a rendőrség és polgárőrség összefogásának támogatása a 

közbiztonság további javításához. 

 A kerület térfigyelő rendszerének további kiépítése, hatékony működtetése. 

 A gondozási központokban további rendőri előadások megtartása, amelyek 

segítséget jelenthetnek az idős, kiszolgáltatott lakosoknak a trükkös csalók 

ellen. 

 A „Budai Polgár” c. lapban a különböző bűncselekmények, rendőrségi 

beszámolók ismertetése, hogy az idős lakosság is felismerhesse a bűnözők, 

ügyeskedők módszereit. 

 A kerületi kapitányság tájékoztató programjainak folytatása az 

önkormányzat által szervezett programokra.   (Kerület Napja, Föld Napja, 

Kerületi Kaptató). 

 

2015. évben megvalósult: 

 

3.3.1. Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda 

 

 Megvalósítás alatt áll az a projekt, hogy a lakosok ismerjék meg a szolgálatot 

teljesítő közterület-felügyelőket, így az idősek is bátran fordulhatnak segítségért a 

Rendészeti Központhoz. A Rendészeti Központban szolgálatot teljesítők felkeresnék 

a lakosokat és ennek keretén belül tájékoztatót adnak át a Városrendészet Központi 

ügyeletével és a Rendészeti Központ működésével kapcsolatosan.  
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 Az elmúlt évekhez képest több idő és lehetőség teremtődne a személyes 

konzultációkra, a problémák feltárására és azok orvoslására.  

Ennek a projektnek a megvalósítása jelenleg is folyamatban van. Elmondható, hogy 

a korábbi évekhez képest nagyobb bizalommal fordulnak a lakosok a Hidegkúti 

Rendészeti Központban szolgálatot teljesítőkhöz. 

 

 2016. évi tervek  

 

 A  Hidegkúti Rendészeti Központban, illetve a Városrendészet  Keleti K. utca 15. sz. 

alatti irodájában is telepítve van egy „Helpy-Net” elnevezésű program. A program 

tesztelése jelenleg is folyik.   

A program lényege, hogy a kerületben lakók ingyen, egy applikáció használatával 

azonnali  segítséget tudjanak kérni a felügyelőktől.  

Az applikáció, GPS segítségével láthatóvá teszi a segítséget kérő tartózkodási helyét, 

továbbítja a telefonszámát, valamint az igényelt segítség meghatározását is (S.O.S., 

orvosi segítség, illetve pl.: „idegeneket látott”).  Az alkalmazás segítségével azonnal 

kapcsolatba lehet lépni a segítséget kérővel.  

A program bármely korosztály számára ingyenesen elérhető és igénybe vehető 

szolgáltatás lesz. 

 

3.3.2. BRFK II. kerületi Rendőrkapitánysága 

 

 A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évben is kiemelt figyelmet fordított a 

kerület időskorú lakosságára. Ennek keretén belül a tavalyi évben megkezdett munka 

folytatódott, melynek lényege a kerület szépkorú lakosságával minél közvetlenebb 

módon való kapcsolattartás.  

 

 A kerület gondozási központjaiban bűnmegelőzési témájú foglalkozások 

megtartására került sor. Tapasztalatok szerint a személyes találkozás az idősek 

számára sokkal kézzelfoghatóbbá, érthetőbbé, életszerűbbé teszi az intelmeket, 

melyeket ezúttal közvetlenül a rendőrtől kapnak. Az időseknek lehetőségük van 

kérdéseket feltenni, sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, felvetve akár - 

négyszemközti beszélgetést kérve - a saját személyes problémáikat is. 

Az előadások témája rendszerint standard, de kifejezett kérésre természetesen a 

hallgatóság számára érdekesnek tartott témáról is szívesen beszélnek az előadók. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy a témák többszöri ismétlése is célszerű, hiszen mindig 

vannak a csoporthoz újonnan csatlakozók, és hasznos dolog az ismereteket többször 

is elismételni, amit szívesen fogadnak az idős emberek. Az előadássorozat sikere 

abból is kimutatható, hogy néhányan beszámolnak olyan esetekről, amikor a 

rendőrség képviselőjétől hallottak alapján sikerült egy adott bűncselekmény kapcsán 

az áldozattá válást elkerülniük. Az előadásokon kb. 10-12 fő jelenik meg 

rendszeresen.  

 

 2015. év első félévében megrendezésre került a Járási Közbiztonsági Egyeztető 

Fórum, melynek témája az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények 

visszaszorítása volt. A fórum megtartásának helyszíne a II. sz. Gondozási Központ 

volt. A fórum keretében megbeszélésre került a rendőrség ez évben az időskorúak 

sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítására megtett intézkedései, s 

annak tapasztalatai, és a további közös munka irányának kijelölése. A fórumon Seres 
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Ernő r. alezredes kapitányságvezető a felmerülő általános és konkrét kérdésekre is 

válaszokat adott.  

 

 A Szabó Ervin Könyvtár szervezésében megrendezésre kerülő könyvtári napok 

alkalmából az idősebb, a téma iránt aktívan érdeklődő lakosság részére filmvetítéssel 

egybekötött bűnmegelőzési előadás megtartására került sor.(résztvevők létszáma: kb. 

15-20 fő).  
 

 

 Az Idősek Világnapja alkalmával megtartott hajókirándulás szintén alkalmat adott 

mind az idősekkel való személyes beszélgetésekre, mind a jelenlévő 

szakemberekkel, a további munkával kapcsolatos szakmai egyeztetésekre.  

 

2016. évi tervek: 

 

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évben is folytatni kívánja a megkezdett 

bűnmegelőzési tevékenységét az idősek körében, az alábbiak szerint: 

 

 Előadássorozatok folytatása (különös hangsúlyt fektetve a különböző ünnepek 

kapcsán felmerülő veszélyekre). 

  

A BRFK Bűnmegelőzési Osztálya által e témában kiadott aktuális szóróanyagok 

rendszeres terjesztése. 

 

 A rendőrség igyekszik az idős korosztály figyelmét a biztonságos közlekedésre is 

felhívni, így ezzel a témával kapcsolatos előadásokra is sor kerül a kapitányság 

közlekedésrendészeti előadója közreműködésével. Az előadások megtartására a 

gondozási központokban, nyugdíjas klubokban kerül sor.   

 

A kerületben működő polgárőr egyesületek által végzett bűnmegelőzési munka 

bemutatása, képviselőjük által, közreműködésükkel megtartott előadás formájában.  

 2015. évben is megrendezésre kerül még a Lakossági Konzultáció Fórum, melynek 

várható témája a kerület lakosait érintő bűnmegelőzési kérdések lesznek, melynek 

szerves részét képezi az időskorúak védelme és tájékoztatása. 

A kerületi körzeti megbízottak bemutatása a helyi médiában folyamatos, a velük 

való közvetlen, személyes találkozásra is lehetőség van.  

 

 A helyi médiában történő megjelenés kapcsán továbbra is nagy hangsúlyt fektet a 

kapitányság az időskorúakat érintő bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági 

információk megjelentetésére. Különös figyelemmel az elkövetett bűncselekmények 

aktualitására, és az újonnan megjelenő elkövetési magatartások bemutatására.  

 

 A gondozási központokon kívül, a kerületben működő egyéb nyugdíjas klubok 

felkéréseit is szívesen fogadják, hogy az időseket érintő bűnmegelőzési témákról 

személyesen beszélgessenek a kapitányság munkatársai. 
 

 Az Idősügyi Tanács munkájában a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság továbbra is 

igyekszik aktívan, konstruktív módon részt venni, valamint a kapitányság irányába 

megfogalmazódó kéréseknek, javaslatoknak a legmagasabb szakmai színvonalon 

eleget tenni.  
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3.4. Összefogás a gondoskodó II. kerületért   

 

Célkitűzés: 

 

 A Kerület Kártya igénylői körének és kedvezményeinek felülvizsgálata és 

kibővítése. 

 A Szociális Kártya felülvizsgálata. 

 Az élethosszig való tanulás biztosítása: Internet kortalanul program bővítése, 

az ingyenesen látogatható tanfolyamok, előadások indítása az idősebb 

korosztály számára. 

 Jótékonysági operagála megrendezésének folytatása. 

 A kerületi intézmények akadálymentesítési programjának az 

infokommunális és optikai akadálymentesítése. 

 A generációk közötti kapcsolatok erősítése (idősek tapasztalatainak átadása, 

az önkéntesség támogatása, kerületi rendezvények támogatása). 

 Az Idősek Világnapjának megünneplése, kulturális rendezvények szervezése. 

 A kerület kötelező és önként vállalt magas szakmai színvonalú szociális 

ellátásainak, szolgáltatásainak megőrzése, a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás bővítése. 

 A szolgáltatásokról szóló tájékoztatók rendszeres frissítése, elérhetővé tétele 

mind elektronikus, mind nyomtatott formátumban. 

 

2015. évben megvalósult: 

 

 A Szociális Kártya új neve 2014-től Kerület Kártya Plusz.  

Az önkormányzat 2014 elejétől kezdve jelentős változtatásokat vezetett be a korábbi 

„Szociális Kártya” elnevezésű programjában. A kedvezményesen vásárolható 

termékek köre is kibővült, valamint a kedvezmény mértéke is növekedett, így a 

kártyával rendelkezők 2015. januártól az eddigi 20%-os helyett már 25%-os 

kedvezménnyel vásárolhatják meg az egyes alapvető élelmiszereket az egyes kerületi 

CBA üzletekben. 

A Kerület Kártya+ II. Kerület Kártyaként is használható.  

 

 2005. óta tartanak a „Nagyik a hálón” majd az „Internet Kortalanul” tanfolyamokat, 

cél volt az idősebb korosztály számára lehetőséget teremteni az új 

információszerzési, tájékozódási és kommunikációs lehetőség elsajátításához.  

Az önkormányzat több csoportot is indított és indít a közeljövőben is nem csak 

Hidegkúton, hanem a belső kerületrészekben is. Minden évben több száz idős korú 

jelentkező szeretne megismerkedni a számítástechnikai eszközök használatával, ezen 

típusú ismeretszerzési és kommunikációs lehetőséggel.  

A tanfolyamvezetők az időskorúak képességeit figyelembe véve segítik a tananyag 

elsajátítását. A kurzus ingyenes, a részvétel előképzettséget nem igényel. A képzés 

szünetében közösségek formálódtak.  

Az „Internet Kortalanul” tanfolyam a 2014. és 2015. évben 10 kerületi 

intézményben, 56 csoporttal indult, átlagosan 14 fő részvételével, összesen 784 fő 

részvételével.  (Az elmúlt években közel 3000 időskorúnak biztosította az 

önkormányzat az internetes tanulás lehetőségét.) 

2015. tavaszától térítésmentes Internetklub is indult, a program célja a gyakorlási 

lehetőség biztosítása, valamint az „Internet kortalanul” tanfolyamon megszerzett 

ismeretek szinten tartása.  
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 Generációk közötti együttműködés, közösségi munka kertében több gondozási 

központ és a Családsegítő és a Gyermekjóléti Központ fogadta és fogadja a 

közösségi szolgálatot végző diákokat. A gondozási központok tájékoztatása szerint 

az együttműködés sikerességét jelzi, hogy a diákok a kötelezően teljesítendő 

óraszámok után is meglátogatják az időseket a nappali klubokban, s az idősek is 

örömmel fogadják a gyerekeket, akik változatosabbá teszik napjaikat. A III. sz. 

Gondozási Központ egy filmet is készített az együttes munkáról, melyet az Idősügyi 

Tanács decemberi ülésén bemutatott az intézmény. 

 

 Kulturális rendezvények szervezése, részvétel: A Kulturális Örökség Napja 2015 

rendezvényekhez kapcsolódóan kultúrtörténeti „gercsei sétára” került sor, mintegy 

35-40 fő volt kíváncsi a kerületben található műemlék templom történetére.  
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  A kedvezményes áron vásárolt jegyekkel az opera és balett előadások látogatása 

folytatódott. 

 

 

 A Kerület Napján megrendezett főzőversenyen az Idősügyi Tanács csapata is indult.  
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 A 65 év felettiek novella pályázatán az idei évben is 2 témakörben lehetett írást 

benyújtani a szépkorú novellaíróknak:  „Az én II. kerületem” illetve az „Emlékeim a 

II. világháborúról” témakörében. Az előbbi témában olyan helytörténeti jellegű, 

családi vonatkozású vagy a mindennapokhoz kapcsolódó írásokat vártak a 

pályázóktól, melyek bemutatják az alkotó kötődését a kerülethez, míg az utóbbi 

témakörben olyan személyes hangvételű írásokat várt a zsűri, melyek kapcsolódnak 

a történelmi eseményekhez, emlékezéshez, vagy családi, közösségi emlékeken 

alapulnak, és segítenek hozzájárulni a közös, társadalmi emlékezéshez. 
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 Az „Idősek világnapján” harmadik alkalommal került megrendezésre 

 a dunai hajókirándulás, ez évben is 250 főnek sikerült emlékezetessé tenni e napot.   
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 A 2015. évben is a két művelődési központ az önszerveződő érdeklődés-specifikus 

klubok, baráti körök tevékenységét segítette, nyugdíjasok részére szervezett könnyű- 

és komoly zenei programokat, illetve ismeretterjesztő előadásokat.  

 

 Az Idősek hónapja alkalmából a Marczibányi Téri Művelődési Központ 

színháztermében Gregor Bernadett és Szarvas Attila „Te meg én” című ajándék 

előadása várta a kerület idős polgárait.  

 

 
 

 Az önkormányzat szakbizottságai ebben az évben is pályázati támogatásokat 

nyújtottak az idősek kulturális, szabadidős rendezvényeihez.   

 

 A kerület a kötelező és az önként vállalt magas szakmai színvonalú szociális 

ellátásainak, szolgáltatásainak megőrzését vállalta az önkormányzat helyi szociális 

ellátó rendszerének átalakítása után is. Továbbra is cél, hogy senki ne maradjon 

ellátás nélkül, s a segítséget kérő, egyénre szabott, differenciált segítséget 

kaphasson. 

 

 Az önként vállalt pénzbeli támogatások közül kiemelendő a családok karácsonyi 

pénzbeli és karácsonyi csomag támogatása, a kedvezményes élelmiszer-vásárlási 

lehetőség igénybevétele, a 100. életévet betöltött kerületi állampolgárok 100 eFt-os 

támogatása.  
 

 2015. októberében új támogatási formaként bevezetésre került az Idősek Világnapja 

alkalmából nyújtott egyszeri támogatás. Az Önkormányzat azokat a II. kerületi 

lakosokat részesíti 5000 Ft értékű Erzsébet-utalvány formájában támogatásban, akik 

tárgyévben január 31-ig betöltik a 65. életévüket, valamint a rendszeres települési 

támogatásban részesülnek. 

 

 Az Önkormányzat szolgáltatásainak meghatározott részét továbbra is 

térítésmentesen, illetve jelképesnek mondható díj ellenében nyújtja, és egyedi 

esetekben további méltányosságot gyakorol. 

 

 2015. novemberében megjelent az a hiánypótló tájékoztató kiadvány, mely az 

időseknek is segít eligazodni a kerületi egészségügyi és szociális ellátórendszer 

címei, elérhetőségei között. 
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2016. évi tervek: 

 

 Az elkövetkező időszakban is kiemelt cél a helyi közösségek támogatása, a civil 

szerveződések aktivizálása, szerepük erősítése, a helyi identitás növelése. 

 

 Továbbra is fontos a pályázati források megőrzése, felkutatása. 

 

  Számítástechnikai ismeretek oktatása, Internetklub működtetése.  

 

 Novellaíró pályázat, esetleg egyéb (képzőművészeti) pályázat, kiállítás 

megrendezése. 

 

 A generációk közötti kapcsolat erősítése, közösségi munka, programok. 

 

3.5. Összefogás a fejlődő II. kerületért 

 

       Célkitűzés: 
 

• A lakosság igényeit szolgáló sportlétesítmények fejlesztése. 

• A futball és kosárlabdapályák csontozatot és ízületeket kímélő burkolattal való    

ellátása. 

• A Kerületi Kártya elfogadóhelyeinek számának bővítése (Fürdők, Millenáris). 

• Egységes hibabejelentő rendszer (út-közmű hibák, parlagfű, stb.) működtetése. 

• Elő kell segíteni, hogy az idős emberek megismerkedhessenek a számukra 

nyújtott szolgáltatásokkal, az igénybevételük módjával, a szavatossági, 

garanciális igények érvényesítésével. 

• Elő kell segíteni a szolgáltatásokhoz /fogyasztói javakhoz/ való hozzáférésüket. 

• Az időskorúak képviselőik révén kapjanak részvételi lehetőséget a helyi 

döntések kidolgozásában kiváltképpen azokéban, amelyek sorsukat lényegesen 

érintik (Idősügyi Tanács létrehozása). 

• Lehetőséget kell biztosítani a helyi közösségek bemutatkozásának. 

• Kerületi adatbázis nyugdíjas klubokról, elérhetőségekről. 

 

2015. évben megvalósult: 

 

 A 2014. évben elkészült a Szabadság utcában a Pokorny József Sport- és 

Szabadidőközpont, mely a 2015. évben újabb fitneszeszközökkel bővült. 

 

 A Kerület Kártya – évről évre bővülő, jelenleg a kerületben több száz, országszerte 

pedig több, mint ezer elfogadóhelye mellett ebben az évben többek között a 

Marczibányi Sportcentrum is csatlakozott. 

 

 Az Önkormányzat honlapjáról elérhető az az online, webes alkalmazás (e-bejelentő), 

amellyel a polgárok az interneten keresztül is bejelenthetik a környezetükben észlelt 

problémákat úgy, hogy azokat a Polgármesteri Hivatal a lehető leggyorsabban 

feldolgozhassa és kezelhesse.  

 

 2015. év novemberében elkészült a II. kerület szociális és egészségügyi kalauza, 

amely a kerületben élőknek nyújt közérthető nyelvezeten tájékoztatást, összegyűjtött 
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konkrét információkat tartalmaz a kerület egészségügyi és szociális 

ellátórendszeréről. 

 

2016. évi tervek: 

 

 Tovább fog bővülni a Kerület Kártya elfogadóhelyeinek száma.  

 

 Újabb helyszínekkel bővül a közterületi wifi elérhetőség, a helyszínek 

kiválasztásához a lakosság is tehet javaslatokat. 

 

  További lehetőséget kell biztosítani a helyi közösségek bemutatkozásának. 

 

 A továbbiakban is cél a kerületben működő idősügyi szervezetekkel való 

kapcsolattartás fejlesztése, az Idősügyi Tanács működtetése, javaslattételek, az 

érdekvédelemhez kapcsolódó felvetések összegyűjtése. Mindazon tervezetek, 

javaslatok, dokumentumok véleményezése a Tanács által, amelyekkel kapcsolatban 

a polgármester vagy a képviselő-testület a véleményét kikéri.  

 

 IV. Záró gondolatok 

 

Összegezve elmondható, hogy a Koncepcióban megfogalmazott célok végrehajtásának 

sikeres esztendeje volt a 2015. év, melyről a jelen felülvizsgálat beszámolhatott. 

 

A programok sikeres működtetéséhez pénzügyi erőforrások is szükségesek, amelyekhez 

költségvetési támogatás szükséges. A programok megvalósításának sorrendjét az 

erőforrások megléte, illetve az igények határozzák meg, prioritást élvezhetnek azok a célok, 

események, amelyek az idős lakosság nagyobb létszámú részvételét célozzák meg.  

 

Továbbra is szükséges lenne egy átfogó idősügyi felmérés, kutatás megszervezése, mely 

felméri az idős emberek valós szükségleteit, az idősügyi ellátó rendszer adta lehetőségek 

ismeretét, azokkal való elégedettségüket, tájékozódási forrásaikat, szabad kapacitásukat és 

egyéb igényeiket.  

 

Az elért eredmények megőrzése és továbbgondolása a jövőben is a helyi civil 

szervezetekkel, egyházakkal és a lakosság összefogásával, a generációk együtt 

gondolkodásával, valamint az idős korosztályok aktív közreműködésével érhető el. 

 

A Koncepció végrehajtása, hatásainak figyelemmel kísérése továbbra is az Idősügyi Tanács 

közreműködésével, és rajta keresztül az időskorúak szervezeteinek bevonásával történhet. 

 

ZÁRADÉK 

 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. év december 22. 

napán hozott 345/2015.(XII.22.) számú határozatával elfogadta az Idősügyi Koncepció 

felülvizsgálatát.                                                              

                                                                                    

Budapest, 2015. december 22. 

                                                                                                 ……………………………. 

                                                                                                     Dr. Láng Zsolt 

                                                                                                        Polgármester 


