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Melléklet a 254/2014. (XII.18.) számú határozathoz 

Beszámoló 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2014. évi tevékenységéről 


Az Idősügyi Tanács konzultatív, véleményező, javaslattevő testületként 2012-ben kezdte meg működését . 

Szervezeti és működési szabályzatuk alapján tevékenységéről évente beszámolót készít a Közgyűlés felé. A 
2012-13 évi tevékenységéről szóló beszámolót a testület a 282/2013. (XII.19.) számú határozatával 
egyhangúlag fogadta el. 

Az Idősügyi Tanács tagjai különböző szervezetek delegált jai, de feladatuk nemcsak a szervezetek és 
tagságuk érdekeinek, hanem a nyíregyházi idős emberek - akik esetleg nem tagjai semmilyen szervezetnek 
a képviselete, problémák megfogalmazása, javaslattétel, intézkedések kezdeményezése. Azért 

hangsúlyozzuk ezt, mert a Tanács tudatában van, hogy az idős emberek egy része semmilyen szervezethez 
nem kapcsolódik és ezt kutatások is alátámasztják. 

Magyarország lakosságának csupán negyede tagja valamilyen civil szervezetnekI. A Háztartáspanel kutatás, 

helyi szociológiai vizsgálat a nyíregyháziak vonatkozásában nyújt adatokat. E szerint Nyíregyházán továbbra 
is 20 % azok aránya, akik legalább egy közösséghez tartoznak és 7 %-on stagnál azok aránya, akik két 
közösséget, csoportot is megjelöltek2
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Forrás: Huszti É.: Társas kapcsolatok Nyíregyházán (2014) 

A lakosságot korosztályokra bontva általánosságban megállapítható, hogy az idős korosztály társas 
kapcsolatait az alábbiak jellemzik: 

• akorosztálynak átlagosan 4 barátja van, 32,5%-uknak nincsen barátja, 

• 29%-nak nincsen senkije, aki támogatná, segítené, 

I Utasi Ágnes: Kötelékben . Szolidaritás-hálók és közélet. Belvedere, Szeged, 2013. 

2 Huszti Éva : Társas kapcsolatok Nyíregyházán (Acta Medicinae et Sociologica 2014. 5. évfolyam 12-13. szám) 
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• 70% nem tagja semmiféle klubnak, szerveződésnek, 

• 18% nem tart kapcsolatot senkivel, 15%-uk gyakori kapcsolattartó, 

• 42% nem fogad vendéget és nem jár szórakozni, 24% teszi az egyiket, 22% mindkettőt. 

Az adatok alapján jól látható, hogy viszonylag nagy százalékban élnek olyan idősek Nyíregyházán, akiknek 
nincs senkije, illetve senki nem támogatja. Ennek oka lehet egyrészt az információ hiánya -tehát az idős 
ember nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel -, másrészt az, hogy nem kér segítséget sem természetes, 
sem mesterséges támogató rendszertől, habár esetenként szüksége lenne támogatásra, információra. 

Az Idősügyi Tanács tevékenysége során tehát az időseket érintő kérdésekben tájékozódik, információkat 
nyújt, javaslatokat, véleményt fogalmaz meg. A Tanács üléseit általában kéthavonta tartotta, összesen 6 
alkalommal ülésezett 2014-ben. 

Ismeretszerzés, tájékozódás 

A Tanács 2014. januárban elfogadott munkaterve alapján több, a nyíregyházi időseket érintő kérdésben 
informálódott. Intézmények, közszolgáltatók vezetői, munkatársai ismertették egy-egy szolgáltatás 
működését részletesen, illetve tájékoztatást adtak esetleges változásokról. Ezek között szerepelt a 
hulladékszállítás, a közlekedés, személyszállítás helyzete, közbiztonság, temetkezési szolgáltatások, a 
gyógyfürdő igénybevételi lehetőségei. Ezek mind olyan témák, amelyeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlése is tárgyalt az év folyamán. 

A közlekedés, személyszállítás helyzetéről szóló előadást követően például a Tanács tagjai szóban és írásban 
is javaslatokat, kérést, felvetést fogalmaztak meg, melyeket a Szabolcs Volán Zrt. részére eljuttattak. Ezek 
között megemlíthető például a kórházak közötti autóbusz járat problémája, amely az elmúlt időben pozitív 
irányban változott a lakosság megelégedésére. 

A gyógyfürdő szolgáltatásairól szóló tájékoztatás során felmerült annak az igénye, hogy az idős lakosság 
kedvezményt kapjon a gyógyfürdői szolgáltatások igénybevételéhez. Az előadás során elhangzott, hogy az 
idős szervezetek tagjai kedvezményben részesülhetnek, de szükségét érezte a Tanács, hogy ez az idős 
lakosság egészére terjedjen ki. A Tanács kezdeményezésére október hónapban a Nyíregyházán élő 

nyugdíjasok lakcímkártyájuk bemutatásával a Júlia Fürdőben és a Fürdőházban 700 forintos kedvezményes 
belépőjeggyelléphettek be. 

A Tanács már az elmúlt évben elhatározta, hogy kihelyezett üléseken, a helyszínen tájékozódik egyes 
szolgáltatásokról. így került sor a nyár folyamán a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásainak 
megismerésére a Pacsirta utcán található Idősek Otthona meglátogatásával. A témához kapcsolódóan ekkor 
az ellátotti jogokról és az otthonápolási lehetőségekről is hallhattak a Tanács tagjai, valamint a szociális 
intézmény mellett a piaci alapon működő bérlakásokat is megtekintették. A szociális szolgáltatások 
megismerése során megfogalmazódott a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztésének 
szükségessége, amely többnyire éppen olyan idős emberekhez jut el, akik egyedül élnek és szükség lehet 
gyors segítségnyújtásra. 

A NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. versenytárgyalás útján történő 
bérbeadással hirdeti meg a Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám alatti önkormányzati tulajdonú, 
költségalapon meghatározott lakbérű nyugdíjasházi bérlakásokat. A versenytárgyalás során az a nyertes, aki 
a bérleti díj megfizetését a leghosszabb időre előre vállalja. A licit induló mértéke 60 havi lakbér. A pályázati 
kiírás egyik feltétele, hogya pályázó úgy vehet részt a verseny tárgyaláson, ha lakásingatlannal a város, 
illetve az ország területén nem rendelkezik. Az Idősügyi Tanács jelezte, hogya fenti gyakorlat alapján, ha a 
pályázó a versenytárgyalás időpontja előtt értékesíti a lakását, de nem nyer a verseny tárgyaláson, akkor 

lakás nélkül maradhat. 
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A Tanács javaslatára a fentiek figyelembe vételével a NvíRVV Nonprofit Kft . a gyakorlatot módosítani 
kívánja, továbbra is csak azok költözhetnek be a meghirdetett lakásokba, akik nem rendelkeznek 
lakásingatlannal (ez jogszabályi feltételL azonban a sikeres pályázónak a lakásbérleti szerződés megkötéséig 
(a versenytárgyalástól számított 30 nap) kell töröltetnie magát az ingatlan nyilvántartá sból. Tehát ha 
tényleg komolya licitáló eladási szándéka, és konkrét vevője is van, akkor ügyvéd segítségéveI megkötheti 
ilyen formában az adásvételi (elő) szerződést. 

Folyamatos jelenlét, figyelem felhívás 

A Tanács a média lehetőségeit kihasználva tudósít üléseiről , a napirenden levő témákró l, aktualitásokról. A 
Tanács informálódott a civil szervezetek programjainak támogatását célzó pályázati l e hetőségekről, az 
Idősek Akadémiája rendezvénysorozatról és nyilvánvalóan továbbította szervezetei és azok t agsága részére . 

A média útján több alkalommal tett felhívást közzé a Tanács. A felhívások lényege a figyelem felkeltés. 
Például a té li időszakban az egymásra figye lés, a szomszédok, ismerősök által törté nő segítségnyújtás 
fontosságára hívta fel a figyelmet a Tanács a sajtó útján. A nyári, rekkenő hőségbe n pedig hasznos 
tanácsokat tartalmazó felhívást tett közzé . 

Természetesen nemcsak a Tanács felöl, hanem a Tanács felé érkező jelzések is fontosak. A Tanács 
elektronikusan is elérhető az idosugyitanacs.nyiregyhaza@gmail.com e-maii címen. Lakosság részéről 

érkezett néhány bejelentés, kérelem, amelyet a Tanács továbbított az illetékes szerv felé . 

Közreműködés az időseket érintő programok, rendezvények, események megszervezésében 

2014. márciusi ülést követően a Tanács csatlakozott a Kék Séta elnevezésű program hoz, a tagok részt 
vettek a Kossuth téren szervezett figyelem felhívó sétán. A nemzetközi kezdeményezésű márciusi Kék 
Hónap keretében megrendezett Kék Sétát a Nyíregyházi ILCO Egyesület szervezte. A program célja a 
figyelemfelhívás volt a vastag- és végbélrák elleni küzdelemre. 

Az Idősek Világnapja alkalmából minden évben rendezvény kerül megszervezésre. A Tanács mind 
előzetesen megtárgyalta a program tervezetet, valamint a Tanács tagjai részt vettek a programon . Az 
életminőség szempontjából rendkívül fontos a mindennapi aktivitás. A Tanács tagjai közü l többen részt 
vettek például a Városi Stadionban rendezett Szépkorúak Olimpiája sportnapon, akár mint Tanács tag vagy 
valamely szervezet képviselője . 

Kezdeményezések 

Az Idősügyi Tanács 2013-ban vetette fel az ingyenes jogi tanácsadás szükségességét. Dr. Tirpák György 
ügyvéd Úr biztosítja a lehetőséget az idős emberek számára előzetes bejelentkezés alapján. 

Dr. Tirpák György tájékoztatása alapján a legtöbben (hozzávetőlegesen 80 fő) az örökléssel, hagyatéki 

eljárással kapcsolatos ügyekben kért segítséget. Több mint 30 esetben fordu ltak deviza alapú 

hitelügyletekkel kapcsolatosan jogi tanácsért. Ezek az ügyek két csoportba oszthatók: 

• 	 Saját maguk vettek fel hitelt, saját céljaikra vagy pedig a gyermekeik részére, mivel a gyermekek 

nem voltak" hitelképesek" . 

• 	 A gyermekek vették fel a hitelt, de a szülők az ingatlanukat fedezetként felajánlották 

(zálogkötelezettek lettekL vagy pedig készfizető kezességet vállaltak a hitel és járulékainak 

visszafizetéséért. 

mailto:idosugyitanacs.nyiregyhaza@gmail.com
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Olyan nyugdíjas is fordult már jogi tanácsért, akinek a szomszédjával voltak problémái. Elbirtoklási per, föld 
tulajdonjogával kapcsolatos eset, és birtokháborítási ügyben is kérték már az ingyenes segítségét. 25-30 
esetben a családtagot érintő ügyben kértek tanácsot, 15-20 személy kereste fel az irodát a hivatali ügyek 
intézéséhez szükséges segítségért. 

A szóban elmondott tanácsok mellett általában írásbeli tájékoztatást is kaptak a lehetséges és szükséges 
teendőkről a nyugdíjasok, sőt az ingyenes jogi tanácsadás keretében 1-1 felhívás vagy felszólítás megírása is 
szükséges volt. Összesen kb. 220 esetben fordultak jogi segítségért az idősek a szolgáltatás megkezdése óta. 

A Tanács jövőre vonatkozó javaslatai 

A Tanács több javaslatot, elképzelést fogalmazott meg a következő időszakra vonatkozóan. Fontosnak 
tartjuk, hogy az idősekkel foglalkozó civil szervezetek programjai folyamatosan kerüljenek meghirdetésre 
a város honlapján. Ehhez szükséges a civil szervezetek aktív közreműködése a tájékoztatás, informálás 
érdekében. 

Az elmúlt évben már volt példa arra, hogya Tanács hirdetett meg programot (Alkotó Nyugdíjasok 
Kiállítása), amelyet folytatni kíván. Tervek között szerepel az önéletrajz író pályázat meghirdetése, valamint 
az unoka-nagyszülő generációs vetélkedő meghirdetése. 

Az Idősügyi Programban szerepel, hogy "Mindennapi életünket megfordíthatatlanul behálózta az 
információs technológia. Az állampolgároknak alapvető joga a szolgáltatásokhoz és az információkhoz való 
hozzáférés joga. Az idős emberek részére rengeteg előnnyel járhat, ha hozzákapcsolódnak ehhez a világhoz, 
másrészt hátránnyal is járhat, ha nem tudnak hozzájutni. Nem kapcsolódni az információs technika 
világá hoz nem egyszerűen azt jelenti, hogy bizonyos on-line szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá, hanem 
azt is, hogy kimarad nak az egyik legfontosabb társadalmi jelenségből. 

Az infokommunikációs technológia és az ilyen eszközök használata sokat segít az időskorúak 

informálásában, szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítésében. A városi háztartások 73%-ában volt 
internet szolgáltatás 2010-ben, míg a csak időseket tartalmazó háztartások esetében ez a ráta az előbbi 
fele, 34% volt. Mobiltelefon a háztartások 91%-ában volt elérhető, de már az idős háztartások 70%-a is 
rendelkezett mobil szolgáltatássaL" A Tanács fontosnak tartja az idősek oktatását az internet használatára, 
amelybe aktívan bekapcsolódhatnak a közösségi szolgálatot (érettségi előtt álló) teljesítő diákok. 

A Tanács javasolja olvasó körök szervezését, indítását, amely kulturális és közösségi élményt is adhat a 
résztvevők számára. 

Az idősügyi Tanács 2012-ben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az Idősügyi Tanács 
tagjait a polgármester kéri fel a delegáló társadalmi szervezeteknél a személyi javaslatai k alapján, az 
alpolgármesteri tag esetében saját döntése szerint. A tagok megbízása négyéves időtartamra (első 

alkalommal 2014. december 31. napjáig) szól. A rendelkezés szerint a Tanács jelenlegi tagjainak tagsága ez 
év végén megszűnik . 

A Tanács tagjai 2012. május - 2014. december 31. között Agura Péterné, Ács Zoltánné, Dr. Exterdéné 
Zsurkai Ilona, Fintor Károlyné, Dr. Fazekas Imre, Földesi János, Ilosvai Gábor, Kohanecz Sándor, Maczinkó 
Mihályné, Rácz Ferenc, Szabóné dr. Csiszár Gabriella, Szabó Pál, Telepóczkyné Farkas Márta. 
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Ezúton köszönöm a Tanács tagjainak a megalakulástól a köz érdekében végzett önzetlen tevékenységüket, 
aktivitásukat. 

A város területén több, az idősekért, az idősek életkörülményeinek és életfeltételeinek javítása érdekében 
tevékenykedő szervezet működik . A Tanács köszöni a szervezetek munkáját, tevékenységét, azokat a 
programokat, rendezvényeket, amelyek megszervezésében, lebonyolításában részt vettek és örömet 
szereztek idős embertársaiknak. 

Nyíregyháza, 2014. december 8. 
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Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 


··Al Idősügyi Tanács elnöke 
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