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A módosítás kibővíti az Idősbarát Önkormányzat Díjra javaslatot tevő Bizottság tagjait két, a
nemzeti erőforrás miniszter által jelölt személlyel, akikre az idősügy területén működő civil
szervezetek tesznek javaslatot. A megemelt létszámnak megfelelően változnak a határozatképességre
és a szavazati arányokra vonatkozó szabályok is. A Bizottság összetételének rugalmassága érdekében
a tervezet megteremti a tagok visszahívhatóságát. Az új struktúra kialakítása érdekében a jelenlegi
tagok megbízatása a rendelet erejénél fogva megszűnik, és 30 napon belül a Bizottságot újjá kell
alakítani.
Szintén a Díj társadalmi kontrollját erősíti, hogy az Idősügyi Tanács a Bizottság munkájában
résztvevő tagjain keresztül jogosult meggyőződni arról, hogy a díjazott helyi önkormányzat a
pályázatában leírt feltételeket továbbra is biztosítja. Ezzel azt kívánjuk elősegíteni, hogy a
pályázatokban feltüntetett intézkedések ne csak a Díj elnyerése érdekében lefolytatott kampányok
legyenek, hanem huzamosan segítsék elő az idősek helyzetét.
A Díj presztízsét növeli, hogy a módosítás következtében nem kell minden évben mind a hat
Díjat kiosztani akkor is, ha esetleg nincs arra érdemes önkormányzat.
A pályázati kiírás időpontjának előbbre hozatalával és a díjátadás időpontjának rugalmasabbá
tételével gyorsabbá válik a döntés, és egyszerűbbé a díjazás.
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A nemzeti erőforrás miniszter és a belügyminiszter
.../2010 (...) NEFMI–BM
együttes rendelete
az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló
58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:
1. §
(1) Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló
58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2)–(4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Bizottság hét tagból áll. A Bizottság
a) elnökét a miniszterek együttesen kérik fel az idősügy területén elismert és
köztiszteletben álló személyek köréből,
b) két tagját a nemzeti erőforrás miniszter az Idősügyi Tanács tagjai közül kéri fel,
c) két tagját a nemzeti erőforrás miniszter – az általa e célból megkeresett, az
idősügy területén működő társadalmi szervezetek javaslata alapján, a belügyminiszter
véleményének kikérését követően – kéri fel,
d) két tagját a belügyminiszter kéri fel.
(3) A Bizottság megbízatása öt évre szól. A tag a megbízatásáról lemondhat. Az
elnök megbízatását a miniszterek együttesen vonhatják vissza, a további tagok
megbízatását az őt felkérő miniszter – a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben az
Idősügyi Tanács, illetve a javaslattevő szervezet és a belügyminiszter véleményének
kikérését követően – vonhatja vissza.
(4) Ha a tag megbízatása megszűnik, az azt követő hatvan napon belül új tagot kell
felkérni.”
(2) Az R. 3. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Bizottság a döntéseinek előkészítésére szakértőket kérhet fel, akik a
Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
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(6) A Bizottság a működési rendjét maga alakítja ki azzal, hogy
a) a Bizottság határozatképességéhez legalább öt tag jelenléte szükséges,
b) a Bizottság a döntéseit a jelenlévő tagok többségének szavazatával hozza,
c) szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(7) A tagok a feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek, de jogosultak a
tevékenységük során felmerült, számlával igazolt és indokolt szállás- és útiköltségük
megtérítésére.”
2. §
Az R. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Idősügyi Tanács a Bizottság munkájában részt vevő tagjain keresztül
jogosult meggyőződni arról, hogy a díjazott helyi önkormányzat a pályázatában leírt
feltételeket továbbra is biztosítja.”
3. §
Az R. 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló
58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról szóló .../2010 (... …)
NEFMI–BM együttes rendelet hatálybalépésének napján a Bizottság tagjainak
megbízatása megszűnik, és a Bizottságot harminc napon belül újjá kell alakítani.”
4. §
Az R.
a) 1. §-ában a „szociális ágazat irányításáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „nemzeti erőforrás miniszter” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdésében a „hat Díj” szövegrész helyébe a „legfeljebb hat Díj”
szöveg,
d) 5. § (3) bekezdésében az „az Idősek Világnapjához kapcsolódóan” szövegrész
helyébe a „lehetőleg az Idősek Világnapjához kapcsolódóan” szöveg,
e) mellékletében
az
„IFJÚSÁGI,
CSALÁDÜGYI,
SZOCIÁLIS
ÉS
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTERÉTŐL” szövegrész helyébe a „NEMZETI
ERŐFORRÁS MINISZTERÉTŐL” szöveg
lép.
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5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.

