
TISZTELT BOROS ILONA ÉS CSORDÁS ANETT!
Először is meg szeretném köszönni Önöknek azt a példamutató munkát, amit a sérült gyerme
ket nevelő családok, az idős, beteg hozzátartozójukat ápolók, valamint mindazoknak az embe
reknek az érdekeiért, jogaiért és méltóságáért végeznek, akik otthoni támogatásra szorulnak.
 
Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti, törvényben  
szabályozott feladatmegosztásra, azt tudom vállalni, hogy főpolgármesterként mindent  
meg fogok tenni annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat:
1, Megkezdje az általa fenntartott idősek otthonainak a felújítási programját.

2. Önként vállalt feladatként tovább működtesse az időskorúak átmeneti gondozóházát.

3.  Biztosítsa olyan férőhelyek fenntartását és hatékony üzemeltetését, amelyek indokolt eset
ben lehetővé teszik az egyébként otthon ápolt családtagok (sérült gyermekek, idős betegek) 
gyors átmeneti elhelyezését, ehhez megfelelő szakembereket is biztosítva.

4.  A fővárosi szociálpolitikai koordináció és a Fővárosi Szolidaritási Alap újraindításával, vagyis 
a jó gyakorlatok terjesztésével és pályázati forrásokkal támogassa a szociális szolgáltatások 
– és ezen belül a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a távfelügye
leti rendszer, valamint a nappali ellátás – színvonalának a javítását és igény szerinti bővítését.

5.  A fővárosi rezsitámogatás újraindításával és a lakóingatlanok energiahatékonyságát javító 
fejlesztések támogatásával a rászoruló időskorúakat is segítse a lakásuk fenntartásában – 
tekintettel arra is, hogy a nem megfelelően fűtött lakások az időskorúak számára jelentik  
a legsúlyosabb egészségügyi kockázatot. 

6.  Felgyorsítsa a közterek, a közlekedés és az ügyintézés akadálymentesítését, és már a 
tervezés során vonja be az érintetteket. Segítse a hozzátartozót nevelő családok igényeihez 
igazítani a különböző közlekedési támogatások kiutalási feltételeit. 

7.  Zuglói mintára, a kerületi önkormányzatokkal együttműködve, megelőzze az időskorúak 
elhelyezés nélküli kilakoltatását és hajléktalanná válását.

8.  Az ellátórendszer bővítésével és színvonalának emelésével biztosítsa az idős koruk miatt 
gondozásra szoruló hajléktalan emberek megfelelő, tartós bentlakásos ellátását.

9.  A támogató szolgálatok (legyen akár állami, önkormányzati vagy civil fenntartású)  
szolgáltatásait ki kell bővíteni 16 óra utáni és hétvégi időszakokra.

10.  Ösztönözni fogjuk, hogy törvénymódosítással el lehessen érni, hogy az otthonápolást 
munkaviszonyként ismerjék el. 

Továbbá, főpolgármesterként gondoskodni fogok róla, hogy a Fővárosi Önkormányzat  
a közpolitikai döntéseit átgondoltan és tényekre alapozva, valamint a témában jártas 
érdekvédő és szakmai szervezetek érdemi bevonásával hozza meg. 

Ennek során természetesen a Társaság a Szabadságjogokért és  
a Lépjünk, hogy léphessenek Egyesület javaslataira is számítok majd.

A munkájuk iránti őszinte tisztelettel,

KARÁCSONY GERGELY
A főpolgármester-jelölt


