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Kp/1855/2014/XII. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2013. évben ellátási szerződés útján látta 
el. Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 321/2013. 
(XII.12.) számú határozatában úgy döntött, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2014. 
január 01. - 2014. december 31. közötti időszakban is el kívánja látni. 
 
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú 
polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés alapján a szolgáltatás biztosítására 2013. 
decemberben lefolytatott, valamint a Képviselő-testület 26/2014. (II. 13.) számú határozata 
alapján kiírt ajánlattételi felhívás is eredménytelenül zárult. 
 
A fentieket követően az ismételten lefolytatott beszerzési eljárás alapján, az ellátás 
folytonosságának biztosítása érdekében a Képviselő-testület a 193/2014. (VI. 05.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy a feladat ellátására az azt az előzőekben is biztosító 
szolgáltatóval 2014. december 31. napjáig megállapodást köt. A megállapodás 2014. június 
27. napján került megkötésre. 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2014. október 06. 
napján kelt, BPC/020/1095/22/2014. számú jegyzőkönyvében megállapítja, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ebben a formában a továbbiakban nem látható el, mivel a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. § (a továbbiakban: Szt.) (7) bekezdése szerint a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat. A Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4/A. §-a alapján, 
mint állami feladatot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságnak (a továbbiakban: Főigazgatóság) kell  biztosítania.. 
 
Fenti jegyzőkönyvében a Kormányhivatal megállapítja azt is, hogy az Önkormányzatnak 
módosítania kell a szolgáltatásra vonatkozó helyi rendeletét (Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet) akképpen, hogy 
abból a szolgáltatás állami fenntartásba kerülését követően törli a szolgáltatásra vonatkozó 
adatokat. Fenti kötelezettségnek eleget téve jelen ülés egy külön napirendi pontban 
foglalkozik a rendelet módosításával.  
 
Fentiekre tekintettel a Főigazgatósággal a 2014. évben előzetes egyeztetések zajlottak az 
ügyben, hogy a feladat átadásra kerüljön a Főigazgatóság részére. 



Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Főigazgatóság munkatársaival 2014. 
november 18. napján történt személyes egyeztetésen elhangzottak szerint a Főigazgatóság 
előre meg nem határozható ideig nem tudja 2015. január 01. napjától a feladatot ellátni, 
ugyanakkor annak a továbbiakban, Önkormányzat által - jelenlegi rendszerben - történő 
ellátására – fentiek alapján – nincs mód és lehetőség. 
 
Bár a hatáskör címzettje a Főigazgatóság, ennek ellenére a Főigazgatóság nem tudja a 
feladatot ellátni, így az ellátottak érdekeinek védelme érdekében a saját otthonukban élő, 
egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére 
az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 
ellátás. A jogszerű ellátás keretein belül továbbra is célként jelenik meg, hogy a rászorulók 
ingyenesen juthassanak a szolgáltatáshoz. Az ellátás folytonossága okán a szükséges átmeneti 
intézkedések megtételének időtartamára, vélelmezhetően 2015. január és április hónapok 
között egy beszerzési eljárást követően indokolt ellátni a feladatot. 
 
Az átmeneti időszakot követően, amennyiben a Főigazgatóság továbbra sem látja el a 
törvényben meghatározott állami feladatot, a rászorulók zavartalan ellátása érdekében meg 
kell állapodni a további feladatellátás módjáról, figyelembe véve a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt, az 
állami és önként vállalt feladatok ellátásának módjára vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 
 
Budapest, 2014. november 18. 
 
 
 Kállay Gáborné s.k. 
 alpolgármester 



Határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
 
1./ a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, 
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő 
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott egyes ellátást biztosítja. 
 

Határid ő: folyamatos 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

2./ felkéri Polgármester Urat, hogy az 1./ pontban foglalt szolgáltatás érdekében szükséges 
intézkedéseket tegye meg, így különösen készítse elő a 2015. évben megkötendő feladat-
átvállalási szerződést a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ügyében, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. 
 

Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott feladat 
ellátásához szükséges, 2015. évi költségvetési fedezet biztosításáról. 
 

Határid ő: 2015. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


