
       
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

Iktató szám: 26/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. március 10-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás 

biztosítására Ferencvárosban 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, 2022. 
március 9. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bodrogai Tibor 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.  

 

 

 

 

 



Ügyiratszám: XII/26/2022. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást önként vállalt feladatként Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) ellátási szerződés útján látja el. 

Az Önkormányzat a 230/2021. (IV. 15.) számú határozatában foglaltak szerint az ellátást 2021. 

május 01. napjától 2022. április 30. napjáig biztosítja. 

 

A jogszerű ellátás mellett továbbra is célként jelenik meg, hogy a rászorulók ingyenesen 

juthassanak a szolgáltatáshoz. 

 

A ferencvárosi idős lakosok számára jelentős segítséget jelent, hogy felmerülő problémájuk 

jelzése esetén azonnali ellátásban részesülhetnek, ezért javaslom a szolgáltatás további 

biztosítását. 

 

Az ellátásban részesülők száma az előző 6 évben évente 70-100 fő között mozgott, jelenleg 97 

személy veszi igénybe az ellátást. A segítségnyújtás költségeire az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetése biztosít fedezetet. 

 

Miután a jelenlegi szerződés 2022. április 30. napjával lejár, ezért indokolt az ellátás további 

biztosításáról dönteni. Javaslom az ellátás jövőben történő biztosítását a 2022. május 01 - 2023. 

április 30. közötti időszakra vonatkozóan. 

 

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

 

Budapest, 2022. február 23. 

 Baranyi Krisztina s.k. h. 

 polgármester 

 Reiner Roland 

 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, mint önként vállalt feladatot 

biztosítja 2022. május 01 - 2023. április 30. napjáig. 

 

Határidő: 2022. március 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt szolgáltatás érdekében szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


