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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 feladatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 65. §-a szabályozza.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 286/2008. (XII. 23.) Kt. határozatával 
döntött arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására szerződést köt a Body 
Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel. A bérleti szerződés határozott időre, 
egy évre lett megkötve.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésekor ez a szolgáltatás kötelezően ellátandó 
feladat volt. A 2009. évi CIX törvény 4. § (16) bekezdése 2010. január 1-i hatállyal
módosította a szociális törvényt, mely értelmében ez a feladat kikerült a települési
önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közül. A központi költségvetés normatívát már 
nem biztosít erre a szociális szolgáltatásra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
működésének támogatása állami feladattá vált, a támogatásra pályázni kell.  

Pályázatunk 2010-2012 évekre befogadást nyert, a 3 évre szóló finanszírozási szerződés 
megkötése a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal folyamatban van. Ennek alapján 96 fő 
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ellátását vállaltuk, és 2010. évre 3.860.000.-Ft működési támogatást kapunk. Az elmúlt év 
tapasztalatai azt mutatják, hogy erre a szolgáltatásra jelentős igény van, jelenleg is már 
meghaladtuk a vállalt feladatot, jelenleg 99 fő veszi igénybe a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást. Az idős emberek egyre nagyobb bizalommal vannak e szolgáltatás iránt, 
több esetben már életet is mentett a jelzőrendszer működése, az ügyeletes gondozónő minden 
esetben fél órán belül a helyszínen tudott lenni.

Tekintettel arra, hogy önmagunk technikai és személyi feltételek hiányában a vállalt feladatot
megoldani nem tudjuk, mindenképpen külső szolgáltató igénybevétele szükséges a 
továbbiakban is. A Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kiválasztását
megelőzően 2008. nyarán pályázatot írt ki a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, 
melyre akkor két szolgáltató nyújtotta be írásban ajánlatát. 2008. évben a Body Guard
Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlata volt a kedvezőbb, fent hivatkozott Kt. 
határozat alapján a szerződés velük megkötésre került.  

Az elmúlt évben a kiépített rendszer jól működött, a karbantartás rendszeres, a hibajavítást 24 
órán belül teljesítik. A szolgáltató több budapesti kerületben és több vidéki településen,
kistérségben látja el a feladatot, rendelkezik a feladat ellátásához szükséges technikai és
személyi feltételekkel, melyek bérbevételével a továbbiakban is biztosítani tudjuk a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működését.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a Body Guard Hungary Kft. 2010. évre megküldte 
ajánlatát (mellékletként csatolva), melyben változatlanul hagyta a szolgáltatás díját, így a
2010. évre várhatóan részükre kb. 5.200.000.-Ft-ot kell fizetnünk. Az Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetésében a gondozónők ügyeleti készenléti díjaként 
1.268.000.-Ft bér és járulék szerepel. Az állami támogatáson felüli összeg így kb. 2.600.000.-
Ft, amit az önkormányzat saját költségvetésének terhére kell biztosítani.

Annak érdekében, hogy esetlegesen kedvezőbb ajánlatú szolgáltatóval is kapcsolatba 
kerülhessünk, ebben az évben is újabb árajánlatokat kérhetnénk más szolgáltatóktól is, viszont
hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos szolgáltatás legyen, javasolom, hogy 
ideiglenesen – az ajánlatok elbírálásáig – a már kiépített rendszer működjön tovább, és a Body 
Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel a bérleti szerződés meghosszabbításra 
kerüljön.

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

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

I.

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
további megszervezését 2010. évre is
fontosnak tartja, erre való tekintettel felkéri
Tapolca Város Polgármesterét az ajánlati
eljárás lefolytatására, és annak
eredményeképpen a szerződés megkötésére. 
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II.

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás biztosítására határozott időre, 
az ajánlati eljárás eredményének kihirdetéséig
szerződést kössön a mellékletben szereplő 
díjak ismeretében a Body Guard Hungary
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel.

Az állami támogatáson felüli összeg
kiegészítésére – legfeljebb 2.600.000.-Ft
összegben - kötelezettséget vállal a
költségvetési rendelet 23. Cím Tartalékok,
Általános tartalék terhére.

Határidő: 2010. március 31. 
Felelős: Polgármester 

Tapolca, 2010. február 2.
Császár László sk.

polgármester




