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I. Tartalmi összefoglaló 

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 (a továbbiakban együtt: idősek) részére az 
önálló életvitel fenntartásamellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

Az Önkormányzat korábban a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központon Gelenleg 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, a továbbiakban: Bárka) keresztül biztosította ezt az 
ellátást, de a szolgáltatás a magas költségigénye miatt 2012. december 31-től megszüntetésre került. 
A térítésmentesen biztosított szolgáltatás magas költségeit a házi segítségnyújtáshoz delegált 
szolgáltatásszervezés okozta, a gondozónők bérét több személyi jellegű többletkiadás terhelte 
(készenléti díj, túlmunka díj) a dologi kiadásokon túl. A szolgáltatás biztosításáért kapott évi 4 
millió Ft összegű állami támogatás még a gondozónők személyi juttatásait sem fedezte, ezért 
megszüntetésre került ez a nem kötelező önkormányzati feladat. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítását szolgáló technikai háttér az utóbbi időben 
jelentősen fejlődött. Jelenleg már olyan készülékek is elérhetők, melyekkel vészhelyzet esetén a 
csuklóra erősített vagy nyakba akasztott riasztó gomb segítségével az ügyfél hangkapcsolatot is tud 
létesíteni a diszpécserközponttaL Ez az interaktív kommunikáció kiszűri a riasztások jó részét 
kitevő, sürgős intézkedést nem igénylő jelzéseket, ami jelentős személyi és dologi megtakarítást 
jelent. 

Továbbá a szociális ellátórendszerben megjelentek olyan szolgáltatók, amelyektől bérelni lehet a 
szükséges készülékeket, és a kivonulást is biztosítják. A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 122/A. § (l) bekezdése alapján a 
fenntartó a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a jelzőrendszer működtetését intézményen 
kívüli szervezet igénybevételével is elvégeztetheti (legfeljebb ötéves időtartamra kötött szerződés 
alapján). 

Az előzetes számítások alapján - külső szolgáltató biztosításával - havi bruttó 5550 Ft/fő költség 
mellett lehet biztosítani a jelzőrendszer működtetését, mely összeg tartalmazza a készülék bérleti 
díját és a vonuló szolgálat díját is. A költséget tovább növeli a készülék egyszeri telepítési és 
karbantartási díja (kb. 6 500 Ft/készülék/év). A szolgáltatás biztosításához állami normatíva nem 
jár. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbra sem kötelező önkormányzati feladat, de a 
működési költségek jelentős csökkenése, valamint külső szolgáltató bevonásának a lehetősége 
miatt mégis indokolt az ellátást ismételten bevezetni figyelemmel arra, hogy az ellátásra igény van, 
és az esetenként alkalmas a magasabb költségigényű intézményi ellátások kiváltására. 

A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület 2016. szeptember l-jétől a Bárka útján a 
szociális alapszolgáltatások körében biztosítsa a kőbányai idősek részére a jelzőrendszeres házi 



segítségnyújtást. A szolgáltatást 3 évre szóló szerződés keretében 40 készülék bérlésével javasol om 
elindítani, melyet a későbbiekben az igények szerint lehet bővíteni. A jogszabály szerint a 
szolgáltatásért fizetni kell, a Képviselő-testület azonban dönthet úgy is, hogy ingyenesen biztosítja 
az ellátást. Az Szt. 116. § (3) bekezdés e) pontja alapján a szolgáltatás személyi térítési díja nem 
haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 2%-át. 

II. liatásvizsgálat 

A segélyhívó jelzőrendszer lehetövé teszi az idősek számára, hogy a megszokott környezetükben, a 
saját otthonukban maradjanak. Jelzés esetén az intézkedésre jogosult perceken belül megérkezik, és 
segít a felmerült egészségügyi probléma megoldásában. Ez különösen nagy segítséget jelent azon 
idősek számára, akiknek nincs hozzátartozójuk, akiktől segítséget kérhetnének. A lakáshoz kötött 
idősek a jelzőrendszeren keresztül jelezhetnek, és kérhetnek szakszerű segítséget. A jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás célja a gyors segítségnyújtás, a biztonság erősítése és a súlyosabb helyzetek 
megelőzése. 

A statisztikai adatokból kitűnik, hogy kerületünkben is döregedési folyamat zajlik, továbbá 
folyamatosan nő az egyszemélyes háztartások száma. Ezek alapján arra kell felkészülnünk, hogy az 
ellátórendszerben egyre több idős, magányos ember jelentkezik. A Bárka előzetes igényfelmérése 
alapján eddig 20 fő jelezte, hogy igénybe venné a szolgáltatást, de a kerület egészét tekintve 
vélhetően ennél magasabb lehet a potenciális igénylők száma. 

Az ellátás költsége a rendelkezésre álló árajánlat alapján 40 készülékre évente 2 664 eFt. 

Az igénybe vevő által fizetendő térítési díj nem jelentős, pl. 171 OOO Ft összegű jövedelem esetén 
legfeljebb 3 420 Ft lehet havonta. 40 fő esetében, átlagosan 80 OOO Ft jövedelem alapján a 
jövedelem 2%-a (1600 Ft/hó) mértékű személyi térítési díjjal számolva a bevétel évente 
768 OOO Ft. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Szt. 122/C. § (l) bekezdése szerint szerződéses szolgáltatások esetén pályázatot kell kiírni a 
lebonyolításra. A pályázat szövegét a helyben szokásos módon, valamint egy országos napilapban 
közzé kell tenni. 
A (2) bekezdés alapján a pályázatot elbíráló bizottság tagjai 

a) a fenntartó pénzügyi, illetve szakmai képviselője, 
b) az érintett szociális intézmény vezetője, 
c) az intézmény gazdasági vezetője. 

A (4) bekezdés szerint a megállapodást írásbakell foglalni. A szolgáltatást biztosító szervezet és az 
intézményvezető évente egyszer köteles beszámolni a Képviselő-testületnek a feladat ellátásáról, a 
szolgáltatás költségeiről, az esetleges panaszokról. 

A külső szolgáltató kiválasztására az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet szerint beszerzési eljárást kell lefolytatni. 

Az új ellátási forma bevezetésemiatt a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. 
(V. 23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) módosítani szükséges. Az R.-ben kell 
meghatározni az intézményi térítési díj mértékét vagy azt, hogy az ellátást ingyenes nyújtja az 
Önkormányzat. 
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Az ellátás koordinálásával kapcsolatos feladatokat (igények fogadása, kapcsolatfelvétel a 
szolgáltató céggel, térítési díj beszedése) a Bárka Idősellátás szervezeti egysége látná el a meglévő 
létszámmal. A Bárka szakmai programját ki kell egészíteni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ellátással, valamint a szolgáltatás nyűjtását be kell jelenteni a Budapest Főváros 
KormányhivatalánáL 

A szolgáltatás 2016 szeptemberétől történő beindításához l millió Ft fedezet biztosítása szükséges, 
amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (ll. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sorában (Képviselő-testület működési célú 
általános tartaléka) meghatározott l O OOO eFt összegű előirányzatból biztosítható. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. április " J~." 

jegyző 

-~ /} 
JN~~) / 

Weeber Tibor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2016. (IV. 21.) határozata 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember l. 
napjától a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ útján biztosítja a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás ellátást. 

2. A Képviselő-testület a szolgáltatás fedezetéül l OOO e Ft összeget biztosít a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ dologi kiadásainak előirányzatemelésével a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka) terhére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ellátás biztosításához szükséges beszerzési 
eljárás lefolytatására, a szolgáltatásnyújtás Budapest Főváros Kormányhivatalánál történő 
bejelentésére, az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. augusztus 31. 
az aljegyző 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
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