
A XV. kerületi Idősbarát 
Önkormányzat,  

Levendula 60+ program 



A 100 éven felettiek száma: 22 fő 
 

A XV. kerületi lakosok száma 2016. január 1-
jén: 80 234 fő volt, 

amelyből: 
   
  0-17 éves 11 692 fő 
18-54 éves 41 718 fő 
55-59 éves   5 022 fő 
60-69 éves 10 635 fő 
70-79 éves   7 322 fő     21 802 fő 
80-X   éves   3 845 fő 



A havi nyugdíjak teljes összege a 
fővárosi átlagnál alacsonyabb. 

 Budapesten - a statisztikai adatok szerint - a legidősebb 
korstruktúrája a XV. kerületnek van. Száz 
gyermekkorúra 208 idős személy jut.  

 A három kerületrész (Rákospalota – Pestújhely – Újpalota) 
közül a „fiatal” Újpalota lakossága nemcsak fogyóban, 
hanem elöregedőben is van, nemcsak „hozzáöregedett” 
Rákospalotához, hanem kicsit le is hagyta.  

 Legnagyobb arányban idős emberek Pestújhelyen élnek, de 
a kerület népességéhez viszonyított létszámuk viszonylag 
csekély. Az egyedül élő idősek aránya kb. 61 % (12 936 
fő), a háztartások nagy részét az alacsony nyugdíjjal 
rendelkező özvegy nők alkotják.  

 A lakosság elöregedéséből következően a fővárosi 
összehasonlításban az átlagosnál magasabb az ezer lakosra 
jutó nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők 
száma (301 fő – 107 %). 
 



Tanulni minden korban érdemes, 
sőt fontos! 

 A XV. kerületi Önkormányzat felismerve az 
idősüggyel kapcsolatos teendők fontosságát és 

jelentőségét, ezért a Képviselő-testület  
 2013-ban létrehozta az Idősügyi Tanácsot, 
 Felülvizsgálta az Idősügyi és Idősellátási 

Koncepciót (2013-2018), 
 2013-ban Együttműködési keret-megállapodást 

írtunk alá az idősek helyzetének javításáért, 
 2014-ben indult el a 60+ kedvezménykártya 

programunk, 
 2014 tavaszán kezdődött a nagy sikerű „Aktív 

Időskor Szabadegyeteme” ingyenes 
előadássorozatunk, 
 
 



Szociális térkép 

 A 2014. májusában elkészült kerületi 
szociális térképpel arra kerestük a választ, 
hogy az idősek esélyegyenlőségével, 
ellátásával kapcsolatban, melyek az 
aktuális problémák, 

 milyen hiányosságot tapasztalnak és 
milyen intézkedésekkel, programokkal, 
fejlesztésekkel javítható a kerületi 
idősek esélyegyenlősége. 



Időskorúak teljes körű 
támogatása. 

 Önkormányzatunk a hátrányos helyzetű 
vagy alacsony jövedelemből élő személyeket 
és családokat a támogatási rendszer 
széles skálájának megteremtésével, 
fenntartásával segíti.  

 Szinte valamennyi kritikus élethelyzetre 
megteremtette az anyagi és természetbeli 
segítségnyújtás lehetőségeit. Különös 
figyelmet fordít az önkormányzat a lakhatás 
megőrzésének támogatására. 

 



Aktív életmódra ösztönzés 

 A kerületi fiatalok együttműködésével 
szerveztük meg „Van sütnivalónk”, tortasütési 
versenyt, virtuális receptkönyv,  

 elkészítettük a „generációk tortáját”! 

 idősbarát honlap(www.eszixv.hu), 

 a helyi újságunkban (Életkép)  60+ melléklet, 

 Segítő önkéntesek, 

 „Csomópont” fiataljai rendszeresen fellépnek az 
idősek rendezvényein, Levendula induló, 

 Levendula kirándulások (Pannonhalma,Tihany). 

 2014. év Idősbarát Önkormányzat Díj. 

http://www.eszixv.hu/


Mi van és mi lesz még? 

 Idősek klubjaiban csökkentettük a 
térítési díjat (10 Ft/nap/fő),a klubok 
átjárhatóak. 

 Szociális városközpont: 
 Szociális mosoda, 
 Pajtás étterem, 
 Alzheimer café, 
 „Az én nagyim” szelfi pályázat, 
 2016. novemberében indul el a demens 
ellátásunk 12 férőhellyel. 
 
 



Levendula nagyi receptjei 

 

 

 



A szelfi verseny győztesei 

 

 



Levendula kedvezménykártya 



Kedvezménykártya tok 



 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet !  

Viszontlátásra! 
Reiszné Naszádi Magdolna 

2016. szeptember 12. 


