
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. július 15.

Javaslat  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  kötendő
Támogatói Okirat jóváhagyására 

Előadó: Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána Humán Szolgáltatási Osztály osztályvezető
Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott:  -

Véleményező bizottságok:
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság 2021. július 14.
Ügyrendi,Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke 2021. július 14.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  :   A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2021. január 1-
jétől a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet feladatkörébe tartozik. A feladat ellátására 2013. óta minden
évben ellátási szerződést kötöttünk. A támogatói okirat előkészítése a 2021. évre vonatkozóan is
elkezdődött,  amelyet  majd  –  aláírást  követően  –  soron  kívül  vissza  kell  juttatni.  A Közgyűlés
munkatervére figyelemmel felhatalmazást kell  adni DMJV polgármesterének a majd megküldött
támogatói okirat-tervezet aláírásához.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 4688- 8 /2021
Ügyintéző neve: Molnár Lenke  Telefonszáma: 25/544-286
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető  aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

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

Leadás dátuma: 2021. július Ellenőrzés dátuma: 2021. július 

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 Támogatói Okirat
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.  A jelzőrendszeres házi  segítségnyújtást  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  fenntartásában  lévő  Egyesített  Árpád-házi  és  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthona
(továbbiakban ESZI) működteti.

2013. július 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, ezt követően 2021. január 1-
jével a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban NSZI) feladatkörébe tartozik a feladatellátás.
A feladatok ellátása 2013. július 1-jétől folyamatosan biztosított a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság és Önkormányzatunk között létrejött támogatói okiratokban foglaltak szerint.

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  Nemzeti  Szociálpolitikai  Intézet  2021.  március  25-én  hivatalunkhoz  érkezett  levelében
kezdeményezte a feladatellátást  a 2021. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra.  A
támogatói okirat-tervezet elkészítéséhez a kért dokumentumokat 2021. április 6-án megküldtünk
az Intézet felé.
Az Intézet vonatkozó szabályzata alapján a Támogatói Okiratot először a Kedvezményezett írja
alá. Az aláírt dokumentumot soron kívül kell visszajuttatni az NSZI részére, és az ebben rögzített
finanszírozási összeg a szerződő felek aláírása után kerül kifizetésre.

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

A  Humán  Szolgáltatási  Osztály  a  közgyűlési  szünetre  való  tekintettel  elkészítette  az  alábbi
határozati  javaslatot,  mely  felhatalmazza  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesterét  a
Támogatói Okirat aláírására.

Mivel  az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalják,  ezért  a
bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…./2021. (VII. 15.) határozata

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő Támogatói Okirat
jóváhagyásáról



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy
a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  finanszírozására  a  Nemzeti  Szociálpolitikai  Intézettel
kötendő támogatói  okirat-tervezetét  aláírja,  amennyiben az a  korábbi  évek megállapodásaihoz
képest érdemi változásokat nem tartalmaz.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
        a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője 

Határidő:  - a szerződés aláírására:
  2021. szeptember 30. 

Dunaújváros, 2021. 07. 05.

dr. Székely Károly s.k.
a Szociális, Egészségügyi és 
Lakhatási Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

Bizottság elnöke






