
 

Szilágyi Zsolt     Tárgy: tájékoztatás –  

önkormányzati képviselő úr   jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

részére 

 

Tisztelt Önkormányzati Képviselő Úr! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

2015. április 23. napján tartott képviselő-testületi ülésén a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás vonatkozásában elhangzott kérdésére, valamint a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdésére 

hivatkozva, mely szerint a kérdésre az ülésen szóban vagy 15 napon belül írásban választ kell 

adni, az alábbi tájékoztatást nyújtom. 

 

I.  „Milyen folyamatok, mely felelős személyek közrehatása, illetve mulasztása vezetett 

oda, hogy a Budapest IX. kerületében több éve nem működik államilag támogatott 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mivel a kerületi önkormányzat a 2009-től 

induló – a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által működtetett – pályázati 

rendszerben nem vett részt?” 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás annak bevezetésekor (2005.) kötelezően ellátandó 

feladata volt az Önkormányzatnak. Működési engedély hiányában (a szolgáltatás közvetlen 

ellátásához elengedhetetlen működési engedély megszerzéséhez szükséges infrastruktúra 

kiépítésének fedezetét az említett évek költségvetése nem tette lehetővé) az Önkormányzat az 

ellátás biztosítására szerződést kötött az azt ellátni képes szolgáltatóval, így 2005. április 26. 

napjától ellátási szerződés útján a szolgáltatás biztosítva van Ferencvárosban. Időközben az 

Önkormányzat – mint a feladatot szerződés keretein belül biztosító fenntartó - beadta 

működési engedély kérelmét, de az elutasításra került azzal az indokkal, hogy a szolgáltatást 

nem közvetlenül látja el az Önkormányzat. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 2013. július 01. napjától hatályos módosítása szerint ez a feladat kikerült a települési 

önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közül. A központi költségvetés normatívát nem 

biztosított ezen ellátásra, a finanszírozás támogatására pályázati úton lehetett támogatást 

nyerni. 

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) részéről 2009. 

évben kiírt pályázaton az Önkormányzat nem vett, nem vehetett részt, mivel a pályázatban 

előírt feltételeket nem tudta teljesíteni, nevesül nem rendelkezett érvényes működési 

engedéllyel.  

 

Telefonon felvettük a kapcsolatot az NRSZH munkatársával (Csernai Erika), aki arról 

tájékoztatott, hogy hivataluk nem foglalkozik jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, 

pályázat a feladat biztosítására általuk nincs kiírva, utoljára ilyen pályázat a 2010. 

évben került kiírásra. 

 



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA – POLGÁRMESTER 

2 

II. „A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2009-től induló – a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal által működtetett – pályázati rendszer által 

biztosított források megnyílta óta összesen mekkora kerületi forrás került 

elköltésre?” 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás költségvetési vonzata  

Év 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásra fordított 

összeg (E ft) 

Ellátottak száma 

(fő)**** 

2009* 1 878 40 

2010* 2 434 51 

2011* 2 489 57 

    2012*** 4 524 61 

  2013** 3 291 67 

    2014*** 4 552 72 
* Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága adatai alapján. 

** Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata adott évi beszámolójából nyert adatok 

alapján. 

*** Pénzügyi Iroda által vezetett nyilvántartás alapján. 

**** Az ellátottak száma vizsgált időszakban folyamatosan nőtt. 

 

III. „Tisztelt Polgármester Úr milyen intézkedések meghozatalát tervezi annak 

érdekében, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a továbbiakban kerületi 

költségvetésen kívüli források bevonásával történhessen meg?” 

 

A jelenleg hatályos jogszabályi környezet szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

nem önkormányzati feladat. Az Szt. 65. § (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. 

 

Az ügyben több ízben történt személyes egyeztetés a Főigazgatósággal, valamint fenti 

jogszabályhelyre hivatkozva hivatalosan is megkerestük őket, nyilatkozzanak a feladat 

átvételének lehetőségéről. 

 

Mivel érdemi válasz az ügyben nem érkezett a Főigazgatóságtól, így felvettük a kapcsolatot 

Budapest Főváros Kormányhivatalával, ahol jelezték, igyekeznek az ügyben mihamarabb 

eljárni, és egyeztetni a Főigazgatósággal. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az érintett lakosság részére a szolgáltatás a jelenlegi feltételek 

mellett csak az Önkormányzat közreműködésével biztosítható.  

 

Mivel az Önkormányzat a felettes szervekkel történt egyeztetések után sem tudja a feladat 

ellátását átadni, így elkötelezett idősbarát önkormányzatként igyekszünk az átmeneti 

időszakban mindent megtenni a feladat folyamatos ellátása és fejlesztése érdekében. 
 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét! 
 

Budapest, 2015. május 4. 

Tisztelettel: 

 dr. Bácskai János 

 polgármester 


