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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. február 15-én tartandó ülésére Idősügyi Tanács megalakítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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. 

Kéthely Község Önkormányzata kiemelt figyelmet fordított az idős lakossággal történő 
együttműködésre, az időskorú emberek életkörülményeinek javítására, az idősek aktivitásának 
megőrzésére, életminőségük fenntartására. 

Évek óta sikeresen zajlanak az Igali Gyógyfürdőbe szervezett ingyenes fürdés és gyógykezelések az 
idősek számára. Kiemelt figyelmet fordítunk a helyi szociális rendelet támogatásainál is az idősekre: 
gyógyszertámogatást, lakásfenntartási támogatást, egyedi méltányossági támogatást kaphatnak az 
arra rászorulók. A 75. életévet betöltött idősek egyszeri 30.000 Ft támogatást kapnak. 

Az idősellátó intézményünk működését kiemelten támogatjuk. 

A nyugdíjas szervezeteinkkel együttműködve szeretnénk, ha jövőben a Képviselő-testület döntései 
előtt az őket érintő ügyekben véleményüket, javaslataikat szervezett formában kérhetnénk ki. Ezért 
teszek javaslatot arra, hogy alakuljon meg a Kéthelyi Idősügyi Tanács. 

 

Határozati javaslat 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi 
határozati javaslatot. 
 

1./ az idősek tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának előmozdítása, valamint az idősödő 
emberek érdekeinek, javaslatainak az önkormányzati döntések előkészítése során történő 
megjelenése érdekében megalakítja a Kéthelyi 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 Kéthelyen élő idős emberek élethelyzetének alakulásáról. 

e) A lehetőségéhez képest segíti a településen 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: 

a) elnök: a polgármester, akit akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesít, 

b) alelnök: a Tanács testületének szavazati joggal rendelkező tagjai választják, a Tanács 
ügyrendjében meghatározottak szerint, 

c) szavazati joggal rendelkező tagok: 
- Nyitott Klub Elnöke: Balla Mária 
- Szociális Bizottság Elnöke, idősügyi referens: Hosszúné Tóth Rita 
- Szociális Szolgáltató Központ képviselője: Németh Mónika 
- Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja képviselője: Németh Lajosné 
- Szociális Szolgáltató Központ Napsugár Klub képviselője: Bölcs Józsefné 
- Kéthelyi Integrált Szociális Otthon vezetője: Fazekas Árpádné 
- Kéthelyen újság nyugdíjas szerkesztője: Balázs Andorné  
- Helyi Vöröskereszt képviselője: Gombai Lászlóné 
- Képviselő-testület nyugdíjas tagja: Németh Lajos 

4./ A Tanács ügyviteli feladatait az önkormányzat szociális ügyintézője/idősügyi referens látja el. 

5./ A Tanács ügyrendjét és munkatervét maga határozza meg. 

6./ Felkéri a polgármestert, hogy a javasolt személyeket kérje fel a Tanács tagjának és ezt követően 
kezdeményezze a Tanács alakuló ülésének összehívását. 

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi 
határozati javaslatot. 
 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: a polgármester 

 

Kéthely, 2022. február 8.  
Hosszúné Tóth Rita 
szociális bizottság elnöke 

 



 


