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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2008. december 18-ai képviselő-testületi ülésre interpellációval
fordultam a polgármesterhez, amelyben felhívtam a figyelmet a
Simon Bolivár sétány 1/A. szám alatt működő Nyugdíjas ház,
valamint a Szent István úti ingatlan működésének megszüntetése
után oda költöztetett gondozóház összevonásából adódó
problémákra. Ezeket a problémákra az ottani lakók jelezték és
kérték a segítségemet. Az interpellációmra adott választ
elfogadtam, mert úgy gondoltam, hogy az is a megoldást
szorgalmazza. A polgármester úr akkor ezt válaszolta:
„Az átmeneti gondozóház csak ideiglenes jelleggel került a
nyugdíjasházban elhelyezésre, a megoldás az átmeneti
gondozóház másik telephelyen történő végleges elhelyezése lehet.
A Csepeli Szociális Szolgálat feladatstruktúrájának átalakítását
folytatva a Vereckei utcában működő telephely alkalmas lehet
arra, hogy ott kerüljön kialakításra egy 20-24 férőhelyes átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmény. Erre évek óta nagy igény van a
kerületben. Egyetértek Képviselő Úrral abban, hogy a
nyugdíjasház lakói és a szociális ellátottak számára egyaránt a
két funkció különválasztása lehet a megnyugtató megoldás.”
Ezt követően Horváth Gyula szociális ügyekért felelős
alpolgármester úrral egyeztettem, valamint kezdeményeztem,
hogy a jelentkező problémák mielőbbi megoldása érdekében minél
hamarabb kezdjük meg a kapcsolódó munkálatokat a Nyugdíjas
házban élők, valamint a gondozóház ellátottjainak mindennapos
nyugalma, és a végleges megoldás érdekében. Kezdeményeztem,
hogy az idei költségvetésben biztosítsuk a végleges megoldáshoz
szükséges anyagi fedezetet, vagyis a Vereckei utcában működő
telephely kialakítását a gondozóház további működése részére.
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Az alpolgármester úr örült ennek a kezdeményezésnek, és ígérete
szerint azt támogatja is! Kérem a tisztelt Képviselő-testületet,
hogy Önök is támogassák a javaslatomat!

Budapest, 2008. január 8.
Borbély Lénárd
képviselő

Határozati javaslat
1. számú határozati javaslat
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a jelenleg a Simon Bolivár sétány 1/A. szám alatt
működő Nyugdíjas házban üzemeltetett gondozóház további
működésének biztosítására a Vereckei úti telephelyet biztosítja és
gondoskodik a feltételek kialakításáról. Az ehhez szükséges
pénzügyi fedezetet a 2009. évi költségvetési rendeletében
biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
rendelettervezetet
ennek
megfelelően
terjessze
elő,
és
gondoskodjon a határozat végrehajtásához szükséges egyéb
döntés előkészíttetéséről.
Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a 2009. évi költségvetés elfogadásáig
Felelős:

Tóth Mihály polgármester

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségi
szavazata szükséges.
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