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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.  

 

 



 

Ügyiratszám: Kp/2976/2015/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) a 321/2013. 

(XII.12.) számú határozatában foglaltak szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást önként 

vállalt feladatként 2014. január 01. - 2014. december 31. közötti időszakban is ellátta ellátási 

szerződés útján. 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2014. (XI. 27.) számú döntése szerint 2015. 

április 30. napjáig 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. Az ügyben 

ajánlattételi felhívás került kiküldésre, majd 2014. december 31. napján a szerződés aláírásra 

került 2015. január 01. – 2015. április 30. hatállyal. 

 

Ezzel párhuzamosan a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (a továbbiakban: 

Főigazgatóság) együttműködve a 2015. évre vonatkozóan feladat-átvállalási szerződést kellett 

volna megkötni jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ügyében. A Főigazgatósággal a 2014. 

évben előzetes egyeztetések zajlottak az ügyben., Többszöri egyeztetést követően, mindkét fél 

közös akarata ellenére nem sikerült érdemben megegyezni a Főigazgatósággal. A 

Főigazgatóság tájékoztatatása szerint – jóllehet a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. § (7) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás biztosítása állami feladat, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4/A. § szerint a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja – Ferencvárosban nincs módja és lehetősége 

megszervezni, ellátni a feladatot. 

 

Fentiekre tekintettel indokolt az Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2014. (XI. 27.) 

számú döntésének 2./ pontját visszavonni. 

 

A jogszerű ellátás keretein belül továbbra is célként jelenik meg, hogy a rászorulók 

ingyenesen juthassanak a szolgáltatáshoz.  

 

Mivel a jelenlegi szerződés 2015. április 30. napjával lejár, ezért indokolt az ellátás további 

biztosításáról, valamint annak formájáról dönteni. Amennyiben azzal a Tisztelt Képviselő- 

testület egyetért, az ügyben ajánlattételi felhívás kerülne kiküldésre a 2015. május 01. - 2016. 

március 31. közötti időszak vonatkozásában.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

Budapest, 2015. április 8. 

 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 ellátást biztosítja 2015. május 01. 

- 2016. március 31. napjáig. 

 

Határidő: 2015. április 23. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2./ a 276/2014. (XI. 27.) számú határozatának 2./ pontját visszavonja. 

 

Határidő: 2015. április 23. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

3./ felkéri Polgármester Urat, hogy az 1./ pontban foglalt szolgáltatás érdekében 

szükséges intézkedéseket tegye meg, így különösen készítse elő a 2015. május 01. - 

2016. március 31. közötti időszak vonatkozásában az ajánlattételi felhívást. 

 

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


