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Melléklet a190/2019. (X ll.19.) számú határozathoz 

BESZÁMOLÓ 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2019. évi munkájáról 

Az ldősügyi Tanács konzultatív, véleményező, javaslattevő testületként 2012-ben kezdte meg 
működését. A Tanács tagjainak a megbízatása első alkalommal 2014. december 31. napjáig szólt. 2015. 
január l-tő l Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 258/2014. (XII. 18.) számú határozatával 
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) szerint a Tanács tagjainak 

megbízatása ötéves időtartamra szól, mely a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választása évének december 31. napjával szűnik meg. 

A Szabályzat szerint a Tanács tevékenységéről évente beszámolót készít a Közgyűlés felé. Jelen 
beszámoló - hasonlóan az előző évekhez - az adott évben végzett tevékenységről szól, de tekintette l 
arra, hogy a Tanács jelenlegi összetételének megbízatása ez év december 31-el lejár, néhány pontban 
visszatekintést is tartalmaz az elmúlt öt év tevékenységéről. 

Az ldősügyi Tanács munkaterv alapján hívja össze üléseit, előre meghatározott, elsősorban az időseket 
érintő kérdéseket tárgyalva. Az üléseket rendszeresen, általánosságban havonta, két havonta tartotta . 
A munkaterv összeállításánál az ldősügyi Tanács szükségesnek tartotta megerősíteni, hogy a város idős 
lakosságát érintő képviselő-testületi előterjesztéseket, tájékoztatókat megismerhesse. Ennek 
érdekében a Közgyűlés által tárgyalt azon előterjesztéseket, amelyek az időseket érintik, az ldősügyi 
Tanács véleményezte, javaslatokat, észrevételeket fogalmazott meg. 

A Tanács feladatkörében az alábbi tevékenységeket látja el: 

1. Az időskorúakat közvetlenül érintő országos és helyi jogszabályok, illetve más döntések, 
koncepciók előkészítésének szakaszában azokat véleményezi, a tervezett intézkedések 
kapcsán javaslatokat fogalmaz meg. 

2. Ellátja az időskorúak érdekeinek védelmét, az időskorúakat érintő kérdésekben önálló 
javaslatokat készít, intézkedéseket kezdeményez. 

3. Nyíregyháza városában működő idősügyi szervezetekkel kapcsolatot tart, segíti a nyugdíjas 
szervezetek törvényes működését, az idősek számára információt nyújt, az érintettek közötti 
kommunikációt segíti. 

4. Közreműködik az időskorúak szükségleteinek feltárásában, az idős korosztály problémáinak 
megfogalmazásában és azokat továbbítja az önkormányzat felé. 

5. Évente egy alkalommal beszámolót készít Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
ldősügyi Tanács munkájáról, az éves feladatai teljesítéséről, a városban élő idős emberek 
élethelyzetének alakulásáról. 

6. Közreműködik az időseket érintő programok, rendezvények, események megszervezésében. 

7. Ellátja az egyéb, az ldősügyi Tanács által meghatározott feladatokat. 



1. Ismeretterjesztés, tájékoztatás 

A Tanács 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 közlekedés, 
személyszállítás helyzete, a gyógyfürdő igénybevételi lehetőségei, a szociális ellátások és 
szo lgáltatások rendszerének ismertetése, feltételei, a nyugdíjasok sportolási, mozgási lehetőségei. 

Ezek mind olyan témák, amelyeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése is tárgyalt az év 
folyamán. Az előadások témái a következők voltak: 

• Nyugdíjas klubbok, szervezetek pályázati rendszerének módosítása 2019. évtől 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető 

• A szociá lis rászoru ltságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 3/2015. /11.20./ önkormányzati rendelet módosításáról tájékoztatás 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztá lyvezető 

• Fürdőzési kedvezmények a Nyíregyházán élő nyugdíjasok számára 2019 - ben 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstófürdők Zrt. vezérigazgatója 

• Nyugdíjasok mozgási, sportolási lehetőségei 
Meghívott: Hornyák Enikő sportreferens 

• Autóbusz menetrend módosításáról tájékoztató 
Előadó : Pató István Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető 

II. Élethosszig tartó tanulás elősegítése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Programjában megfogalmazott célkitűzés az élethosszig tartó 
tanulás, amely magában foglal minden tanulást, művelődést, ismeret- és tapasztalatszerzést. Hosszú 
évekre tekint vissza a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által szervezett Idősek Akadémiája 
sorozat. Az intézményvezetője mind a tavaszi, mind az őszi rendezvénysorozatról tájékoztatta a 
Tanácsot. A sorozat keretében kéthetenként, keddi napokon különböző témákban hallhattak 
előadásokat az érdeklődők . 

Másik programsorozat, ami 2015. évben kezdődött, szintén tavaszi-őszi kurzusokkal, a Debreceni 
Egyetem Egészségügyi Karának Gerontológiai Tanszék szervezésében a Kelet Magyarországi 
Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozat. Az igen nagy népszerűségnek örvendő „Öregedés 
művészete" alcímű rendezvény lebonyolítására az Önkormányzat idén is lehetőséget biztosított. A 
témakörök kiválasztásához, meghatározásához az ldősügyi Tanács ez évben is segítséget nyújtott. 

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezésében ez évben is lehetőség volt arra, hogy az idős 
emberek is elsajátítsák az újraélesztés technikáját. 

Az idősek informatikai képzését segíti az a program, amely a Móricz Zsigmond Könyvtá r szervezésében 
ez évben kezdődött és amelyről a Tanács is tájékozódot t. Az infokommunikációs technológia és az 
eszközök használata sokat segít az időskorúak informálásában, szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
segítésében. 



Ill. Kezdeményezések 

Az ldősügyi Tanács több program létrehozását kezdeményezte működése alatt, amelyekről a 
programok bemutatásakor adunk részletesebben tájékoztatást. Így a Tanács javasolta, hogy ne csak a 
Városi Stadionban, hanem a Continental Arénában megrendezésre kerülő bajnoki mérkőzésekre is 
kapjanak a Nyíregyháza városban élő nyugdíjasok kedvezményes belépőjegyeket. A javaslat alapján a 
nyíregyházi nyugdíjasok, a mindenkori belépőjegyeket kedvezményesen vásárolhatják meg a fenti 

rendezvényeken. 

Az ldősügyi Tanács tevékenysége során fontosnak tartotta, hogy a város idős lakosságával ne csak a 
különböző idősügyi szervezetek delegáltjain keresztül értesüljenek az őket érintő kérdésekről, hanem 
személyesen is legyen mód a találkozásra . Ennek érdekében kialakította a Tanács a fogadóórájának a 
rendjét. E szerint a Tanács minden hétfőn a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtá rban tartott 
fogadóórát. A fogadóórákon elhangzott kérések alapján ismételten javasolta a Tanács a kerékpár 
forgalom elterelését a Kossuth térről. Ennek érdekében egy olyan javaslat készült, hogy a teret körbe 
vevő utcákra lehetne terelni a kerékpárosokat, a kerékpár tárolókat pedig a bevezető utca szakaszok 
elején elhelyezni, és nem a különböző intézmények bejáratánál. 

IV. Időseket érintő fontosabb programok, rendezvények. 

Nyíregyházán csak úgy, mint a korábbi években, 2019-ben is számos programot és lehetőséget 

biztosított az Önkormányzat az ldősügyi Tanács ajánlásával, illetve közreműködésével. 

Hetedik alkalommal került megrendezésre a Szépkorúak Sporttalálkozója a Városi Stadionban. Ezen a 
rendezvényen évről-évre több idős ember áll rajthoz. 2019-ben 100-120 fővel többen vettek részt e 
nemes vetélkedésen, mint 2018-ban. Eredményhirdetést követően ezúttal is finom ebéddel 
vendégelte meg a résztvevőket az Önkormányzat. 

Már a VII. Nyugdíjas KI- MIT TUD? vetélkedőt tartottuk idén. A vers és próza, szólóének-kórus
hangszer, tánc, kategóriában több mint negyven nevezés érkezett. 9 db serleg került kiosztásra a 
helyezettek között, valamint a zsűrik döntése alapján 10 db különdíjat osztott ki a zsűri. Valamennyi 
résztvevő emléklapot kapott. 

2015-ben indult a Tanács kezdeményezése alapján a „ Meséld el nekem „ .... ", „Élettörténetek 
Nyíregyházán" című pályázat, amely ez évben is meghirdetésre került. A pályázat célja idős emberek 
életének vagy egy fontos eseményének megismerése, amely tanulságul szolgálhat a felnövekvő 
nemzedék számára. Rövidebb-hosszabb történet, amely olyan élményeket, emlékeket ad át az 
utókornak, amelyek többek között családi eseményhez, Nyíregyházán történt eseményekhez, a 
gyermekkor megéléséhez vagy a városban lezajlott történelmi eseményekhez kapcsolódnak. Az egyre 
népszerűbbé váló alkotási lehetőség benyújtási határideje 2019. november 30. Idén az elmúlt évben 
benyújtott pályázatok értékelésére és a díjak, majd később az elkészült könyvek ünnepélyes 
kiosztására került sor. 

Második alkalommal hirdette meg a Tanács az előző évben nagy sikerű „Alkotó Idősek" c. pályázatot. 
A nyugdíjas korú emberek 2019. november 30-ig adhatták le alkotásaikat a Városi Galériába. A leadott 
művek 2020-ban a Magyar Kultúra napján kerülnek kiállításra és díjazásra. 

A „Mozdulj Nyíregyháza" programkeretén belül továbbra is folytatódik a Váci Mihály Művelődési 
Házban a Szenior Örömtánc, és e program kertében számtalan mozgási lehetőség áll rendelkezésükre 

ingyenesen a város nyugdíjasainak a város különböző helyszínein. A Szenior kondi-park szintén 
lehetőséget biztosít az idősek sportolására, mozgásra. 



A Városi Stadion ad helyet ingyenesen májustól októberig minden csütörtöki napon 9 és 12 óra között 
szinte minden sportágban. Jelenleg 520 regisztrált nyugdíjast tartanak nyilván. Október 31-én közös 
fotózással, köszöntésekkel, díjazással és közös ebéddel zárult az ez évi sorozat. 

2019. október 1-én az Idősek Világnapjának megünneplése a Continental Arénában történt az előző 
évben tapasztalt nagyszámú érdeklődésre tekintettel. Nemcsak a küzdőtéren elhelyezett székek, 
hanem sok helyen a lelátók is megteltek. 

Harmadik alkalommal került megrendezésre az Állatparki Örömséta. Mivel az időjárás nem volt 
bíztató, így esőnap is volt . Igaz, hogy csak borult volt az ég az eredetileg meghirdetett napra, de sok 
embert visszatartott, így ez évben két naposra sikerült. A résztvevők száma több mint 1.800 fő. 

Ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosítunk a nyugdíjasok számára Dr. Tirpák György 
közreműködésének köszönhetően . 

Az Önkormányzat továbbra is pályázat útján, vissza nem térítendő támogatással segíti a város 
területén működő civil szervezetek programjainak megvalósítását. Karácsonyi pályázat címén idén 
7,5 millió Ft-ot juttatnak el a szervezetek felé . 

A karácsonyi csomagban idén minden öregségi teljes- vagy résznyugdíjra vagy időskorúak járadékára 
saját jogán jogosult vagy hozzátartozói nyugellátásra jogosult személy részesül a helyi rendeletben 
meghatározottak szerint. 

Nagyobb rendezvényeken és rendezvények nélkül is az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
munkatársai egészségügyi szűrővizsgálatottartottak, amit igen nagy számban vesznek igénybe az idős 
emberek. 

A Tanács rendezvényeiről, alkalmaikról, az időseket érintő hírekről rendszeresen tájékoztatja a 
Nyíregyházi Naplón, Nyíregyházi Televízión keresztül Nyíregyháza nyugdíjas lakosságát. 

Összefoglalva: az ldősügyi Tanács ez évben is folytatta azt a munkát, ami célkitűzésként 
megfogalmazásra került az ldősügyi programban, valamint kiegészítve az idős társadalom tagjai által 
megfogalmazott igényekkel. A Tanács ötéves megbízatása alatt nyerte el Nyíregyháza második 
alkalommal 2016-ban az ldősbarát Önkormányzat díjat. A pályázatban bemutatott tevékenysége 
alapján érdemelte ki e címet, amelyhez a Tanács tagjai is aktív tevékenységükkel igyekeztek 
hozzájárulni. 

A Tanács aktív tagjai 2015-2019 között: Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona, Fintor Károlyné, Földesi János, 
Ilosvai Gábor, Maczinkó Mihályné, Szabóné dr. Csiszár Gabriella, Telepóczkyné Farkas Márta. 

Ezúton köszönöm a Tanacs tagjainak a megalakulast61 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, 2019. november 18. 

Fintor Károlyné 
az ldősügyi Tanács titkára 

A beszámolót a 2019. november 27-i ülésen fogadta el az ldősügyi Tanács. 


