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Tisztelt Képviselő-testület! 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 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 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozó szabályokat a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 65. §-a tartalmazza.

Városunkban a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet gondozónői látják el a 
feladatot. A szolgáltatás technikai hátterét a Body Guard Kft. biztosítja. Az ellátásért térítési
díjat kell fizetni.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésekor kötelezően ellátandó önkormányzati 
feladat volt. A 2009. évi CIX. törvény 4. § (16) bekezdése 2010. január 1-től módosította az 
Szt-t, mely alapján ez a feladat kikerült a települési önkormányzat kötelezően ellátandó 
feladatai közül. A központi költségvetés normatívát nem biztosít erre a szociális
szolgáltatásra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásához pályázati úton 
lehetett támogatást nyerni a korábbi években.

A szolgáltatás finanszírozására benyújtott pályázatunk a 2010-2012. évekre befogadást nyert,
a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal 3 évre szóló finanszírozási szerződést kötöttünk. 
2010. évre 3.860.000.-Ft működési támogatást kaptunk. 2011. évre a Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal jogutód szerve, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a
továbbiakban: NRSZH) 4.350.000.- Ft működési támogatást állapított meg. A támogatási 
összeg 2012-ben 70 jelzőkészülékre vonatkozóan 2.217.900.- Ft volt. 



Az NRSZH a 2013. évre nem írt ki pályázatot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
támogatására. A Képviselő-testület a 2012. december 14-i nyilvános ülésén úgy döntött, hogy 
2013. január 1. és 2013. december 31. között a Body Guard Hungary Kft-vel fogja biztosítani
az ellátást. A 213/2012. (XII. 14.) határozattal az Általános tartalék terhére 4.000.000.- Ft-ot
különített el a feladat ellátásához a saját bevételeken felül.

Az NRSZH idén két alkalommal hosszabbította meg a finanszírozási szerződést: először 
2013. március 31-ig, majd 2013. június 30-ig.

Az Szt. 2013. július 1-jén hatályba lépő, 65. § (7) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás biztosítása állami feladat.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm.rendelet 
szabályai szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja az Szt. 91. 
§ (2) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével, azaz szolgáltató, intézmény
fenntartásával, vagy megállapodás útján.

A Főigazgatóság a NRSZH-nál nyilvántartásba vett működési engedéllyel rendelkező 
intézmény jelenlegi fenntartóival kötött feladatellátási megállapodás alapján kívánja ellátni a
feladatot 2013. december 31-ig.

A Főigazgatósággal kötendő megállapodás alapján az idei év december 31-éig a feladatellátás 
változatlanul zajlik majd. Javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazzon fel arra, hogy a 
Főigazgatósággal megkössem a megállapodást. A szerződés megkötése többletkiadással nem 
jár, hiszen a feladat ellátását vállaltuk decemberben költségvetési hozzájárulás nélkül is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék. 

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás biztosítására határozott időre, 
2013. július 1. és 2013. december 31. között
terjedő időszakra feladatellátási megállapodást 
kössön a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal.  
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