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Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő
megállapodás jóváhagyására

Előadó: szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Vabják Kitti ügyintéző

Meghívott:  -
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. július 7.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. július 9.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július
1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feladatkörébe tartozik. A feladat ellátására
2013.  július 1-je  óta minden évben ellátási  szerződést  kötöttünk a Főigazgatósággal,  amely  a
2020.  évre  vonatkozóan  is  megküldte  az  1993.  évi  III.  törvény  90.  §  (4)  bekezdése  szerinti
megállapodás tervezetet.  A Kedvezményezett  által  aláírt  megállapodást  soron kívül  vissza kell
juttatni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 595-42/2019.
Ügyintéző neve: Vabják Kitti Telefonszáma: 06-25-544-286
Ügyintéző aláírása: Vabják Kitti s.k.                     Osztályvezető aláírása: Molnár-Oszztrocska
Diána s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: - 
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2019. 07.02. Ellenőrzés dátuma: 2019. 07.02.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány  :       egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:   Nyílt/Zárt ülés

Egyéb     megjegyzések:   



J A V A S L A T 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő megállapodás
jóváhagyására 

Tisztelt Közgyűlés!

A szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (a  továbbiakban:
Szoctv.) 65. § (7) bekezdése szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július
1-jétől állami feladat. 

2013.  július  1-jétől  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóság  feladatkörébe  tartozik  a
feladatellátás, amelynek biztosítására 2013. július 1-jétől december 31-ig, majd 2014. január 1-jétől
december 31-ig, illetve 2015. január 1-jétől 2019. december 31-ig a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal ellátási szerződést, majd megállapodást kötött Önkormányzatunk.

Az Szt. 90. § (4) bekezdése értelmében a szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, az állam
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv más helyi önkormányzattal
kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A megállapodásban rögzíteni kell a szociális szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó szabályokat és az ellátottak után fizetendő hozzájárulás mértékét.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére a 2020. évi finanszírozási szerződéshez
szükséges dokumentumokat a humán szolgáltatási osztály az Egyesített Szociális Intézmény és
Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonaival  együttműködve  elkészítette  és  elküldte.  A
megállapodást  a  Főigazgatóság  2020.  június  30-án  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata részére megküldte. A Kedvezményezett aláírását követően azt vissza kell juttatni
a Főigazgatóság részére.  A megállapodásban rögzített  finanszírozási  összeg a szerződő felek
aláírása után kerül kifizetésre.

A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  által  kihelyezhető  készülékek  száma  40  db,  a
szakfeladaton az intézmény 2 főt foglalkoztat. A szolgáltatás kihasználtsága 100%-os.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakásügyi bizottság 2020. július 7-i ülésén tárgyalta
és 9 fő egyhangúlag támogatta.
Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság az  előterjesztést  2020.  július  9-i  ülésén  tárgyalta  és
egyhangúlag támogatta.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…./2020. (VII. 16.) határozata

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő megállapodás
jóváhagyásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  jelzőrendszeres  házi
segítségnyújtás  szociális  szolgáltatás  2020.  január  1-jétől  2020.  december  31-ig  történő
biztosítása és finanszírozása  tárgyában  megállapodást  köt  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal.



2. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat  mellékletét  képező  megállapodást  aláírja  és  megküldje  a  Szociális  és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a szerződés aláírására: azonnal
                   a szerződés megküldésére: aláírást követően azonnal

Dunaújváros, 2020. július 16.

Dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke




