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Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2014. február 12. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Vabrik Györgyi s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
 
A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Ügyiratszám: Kp/69-10/2014/XII 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: 24/2011. Rendelet) tartalmazza a Ferencvárosi Önkormányzat által nyújtott 
szociális alap- és szakosított ellátásokat, valamint gyermekjóléti alapellátásokat.  
 
A Képviselő testület 2014. január 23. napján a 8/2014.(I.23.) számú határozatával elfogadta a 
24/2011. Rendelet módosításának I. forduló szerinti tervezetét. A rendeletmódosítási javaslat 
1.§-a szól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, melyet az önkormányzat önként vállalt 
feladatként és nem a fenntartásában működő intézménye, hanem ellátási szerződés keretén 
belül biztosít. A rendeletmódosítási javaslat is a szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések 
pontosítását célozza. 
 
Az elfogadott rendeletmódosítási javaslathoz képest a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 
vonatkozó szakasz módosított formában történő elfogadását javasolom, mert szeretnénk a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást nem csak a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti személyi körre, hanem az 
ideiglenesen, vagy tartósan segítséget igénylők számára is biztosítani, így Ferencvárosban 
szélesebb körben jutna el a segítség az azt igénylőkhöz.  
Jelenleg 65 fő veszi igénybe az ellátást, a módosítási javaslat alapján az igénybe vevők köre 
várhatóan bővülni fog.  
 

Fentiek alapján a rendeletmódosítási tervezet 1. § -a az alábbiak szerint módosul: 
 
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. 
(IX.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából az 
Önkormányzat ellátási szerződés útján teljes körű jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
biztosít a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy ideiglenesen, 
illetve tartósan egészségkárosodott, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek 
részére.”  
  
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 24/2011. Rendelet módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezetet jelen módosító indítvány szerint szíveskedjen elfogadni. 
 
Budapest, 2014. február 5. 
 

Formanek Gyula s.k. 
           alpolgármester 


