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BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT: ' ::;(p ísct;,.ft·!O,Wiet ülése 

ALPOLGÁRMESTERE j 7 {j/ J., Lj_.29._fi__ __ 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat nyugdíjasok üdültetéséhez 
további forrás biztosítására 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Üdülési Szabályzata alapján a 
Népjóléti Bizottság írja ki a pályázatot az önkormányzat Balatonalmádiban (Szent István 
sétány 1-3.) fekvő üdülőjébe az idősek üdültetésére; illetve dönt az üdülésen részt vevő 
személyekről. 

A 20 ll. évi költségvetésbe - az elmúlt évekhez hasonlóan - 4 millió Ft került betervezésre 
erre a feladatra. A költségvetés előkészítése során felmerült, hogy az összeg kétmillió Ft-tal 
kerüljön megemelésre, és a Balatonalmádi üdültetéssei párhuzamosan a Kőbányai Nyári 
Táborban (Balatonlelle, Úszó u. 1-3.) is biztosítsunk kedvezményes nyaralást az idősek 
részére. A költségvetési tárgyalás során ez a javaslat a szoros pénzügyi tervezhetőség miatt 
nem került elfogadásra. 

A Bizottság március 1-i ülésén döntött arról, hogy 2011. május 16-június 4. és szeptember !2-
október l. között 6 turnusban az idén is legyen lehetőségük az időseknek a kedvezményes 
üdültetésben részt venni Balatonalmádiban. 
Az ülésen felmerült, hogy az őszi turnusok helyett legalább egy turnus kerüljön Balatonlellén 
megpályáztatásra. A bizottság ezt ebben a forrnában elvetette, és képviselői javasiatra úgy 
döntött, hogy a hat Balatonalmádiban szervezett turnussal párhuzamosan, azonos részvételi 
feltételek mellett, további két turnusban (45 fő/turnus) biztosítsunk kedvezményes üdülési 
lehetőséget Balatonlellén is. 
A Bizottság felkérte a Polgárrnestert, hogy vizsgáltassa meg ennek a költségvonzatát. 

A balatonlellei nyári táborban az alábbi időpontokban van lehetőség az idősek üdültetésére: 
20 ll. szeptember 5-1 O. 
20 ll. szeptember 12-1 7. 

A költségek két turnusra az alábbiak szerint alakulnak (tumusonként 45 fő+ 2 gondozónő): 

Egységár l turnus Összesen 

Szállás 1150 Ft/fő/éj 270 250 Ft 540 500 Ft 

Étkezés 1500 Ft/fő/nap 352 500 Ft 705 OOO Ft 

Egyéb 20 OOO Ptiturnus 20 OOO Ft 40 OOO Ft 

Gondozónők díjazása 82 550 Ft/fő 165 100Ft 330 200 Ft 

Utazás 97 OOO Ft/út 194 OOO Ft 388 OOO Ft 

Kiadás összesen 2 003 700 Ft 
Bevétel: 1000 Ft/fő 45 OOO Ft 90 OOO Ft 
Igényelt támogatás l 913 700 Ft 



Mivel a bizottsági döntés alapján a részvételi feltételek mindkét helyen azonosak, így 
Balatonlellén is az üdülésben résztvevőknek l OOO Ft/hét részvételi díjat és az idegenforgalmi 
adót kell megfizetniük 
Egy fő üdülési költsége kb. 22 270 Ft, ehhez 21 270 Ft-tal járul hozzá az önkormányzat. 
A pályázaton további feltételei: 

• Kőbányán bejelentett lakcímmel rendelkező nyugdíjas 
• 2009-2010. évben önkormányzat által támogatott üdülésben nem vett részt 

Amennyiben a Tisztelt Testület úgy dönt, hogy nem biztosít további forrást az Idősek 
Üdültetésére, javaslom, hogy három turnus Balatonalmádiban és két turnus Balatonlellén 
kerüljön megszervezésre. A Bizottság által javasolt feltételekkel ennek a költsége 3 995 400 
Ft-ba kerül. 

A Népjóléti Bizottság a Balatonalmádiban szervezendő turnusokat az alábbi időpontokra 
javasolta a Polgármesternek kiírásra: 
l. turnus. 2011. május 16-21. 
2. turnus: 2011. május 23-28. 
3. turnus: 2011. május 30-június 4. 
4. turnus: 2011. szeptember 12-17. 
5. turnus: 2011. szeptember 19-24. 
6. turnus: 2011. szeptember 26-október l. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy az első és az utolsó turnusok nem voltak 
nagyon kelendőek, mert akkor még vagy már hűvösebb van. A legkedveltebbek a szeptemberi 
első és második turnusok (a kiírás szerint negyedik és ötödik) voltak. 
Javaslom, hogy a két balatonlellei turnus mellett Balatonalmádiban a 3., 4. és 5. turnus 
kerülj ön megpályáztatásra. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati 
javaslatokróL 

Határozati javaslat: 
I. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az idősek 
Kőbányai Nyári Táborban (Balatonlelle, Úszó u. 1-3.) történő üdültetésére l 913 700 Ft-ot 
biztosít a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Vagy 

2011. március 30. 
Weeber Tibor alpolgármester 
jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 



II/l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az idősek üdültetésére a 20 ll. évi költségvetésben elfogadott forrást biztosítja. 

II/2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a Népjóléti Bizottság 99/2011. (liLl.) számú határozatában az Idősek 
részére Balatonalmádiban megpályázható turnusok időpontját az alábbi módosítással írja ki: 
Megpályázható turnusok: 
l. turnus: 2011. május 30-június 4. 
2 turnus: 20 ll. szeptember 12-1 7. 
3 turnus: 2011. szeptember 19-24. 
Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a Kőbányai Nyári Táborban (Balatonlelle, Úszó u. l-
3.) az Idősek Üdültetésére a Népjóléti Bizottság által meghatározott feltételekkel további két 
pályázatot írjon ki az alábbi időpontokra: 
l. 2011. szeptember 5-10. 
2. 2011. szeptember 12-17. 

Határidő: 

Felelős: 
V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. március 2. 

Törvényességi szempontból látta: 
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Hegedűs Kár~ly 
megbízott jegYzŐ 

2011. március 30. 
Weeber Tibor alpolgármester 
jegyző 
Emenberger Krisztina főosztályvezető 

Weeber Tibor 


