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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.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás négy éve működik Tapolcán. 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 elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szolgáltatásra igény van városunkban, az
ellátottak számára megnyugvást jelent, hogy szükséghelyzet esetén segítséget tudnak hívni
maguknak.

A szolgáltatást kezdetben ingyenesen biztosítottuk a lakosságnak. 2011. április 1-jén lépett
hatályba a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet, mely szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – a 
jogszabályoknak megfelelő mértékű – térítési díj ellenében vehető igénybe. A térítési díj 
bevezetésével a kihelyezett készülékek száma jelentősen csökkent. Jelenleg 56 fő veszi 
igénybe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos teendőket a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet házi segítségnyújtást végző gondozónői látják el. Tekintettel arra, hogy az 
Alapellátási Intézet a szükséges technikai és személyi feltételek hiányában a vállalt feladatot
önmaga megoldani nem tudja, ezért külső szolgáltató, a Body Guard Hungary Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. közreműködésével biztosította az elmúlt években városunkban a 
szolgáltatást. Az évek során kiépített rendszer jól működik, a karbantartás rendszeres, a 
hibajavítás 24 órán belül megtörténik. A szolgáltató a feladat ellátásához szükséges technikai,
személyi feltételekkel rendelkezik, melyek bérbevételével a jövőben is biztosítani tudjuk a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működését. 

A szolgáltatás működtetésére 2012. december 31-ig kötöttünk szerződést a Body Guard 
Hungary Kft-vel. Annak érdekében, hogy esetlegesen kedvezőbb ajánlatú szolgáltatóval is 
kapcsolatba kerülhessünk, ajánlati eljárás keretében három szolgáltatót kerestünk meg,
mégpedig a Body Guard Hungary Kft-t, InfoCom IT Outsourcing Kft-t, és a Keeper Security
Kft-t. Egy szolgáltató, a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. terjesztette
elő a megadott határidőig (2012. december 6. 12.00 óra) árajánlatát. 

A Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlatában változatlanul hagyta a
szolgáltatás díját. Tavaly 3.867.503.- Ft-ot fizettünk a szolgáltatásért a Kft-nek.Változatlan
díjtételek mellett 2013. évre várhatóan legfeljebb 4.000.000 Ft körüli összeget kell majd
fizetnünk a szolgáltatásért. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetésében
a gondozónők ügyeleti készenléti díjaként ez évben 1.690.000.-Ft bér és járuléka szerepelt. 
2011. április 01. napjától térítési díj ellenében vehető igénybe a szolgáltatás, melynek havi 
összege az ellátást kérő személy jövedelmének 2 %-a, legfeljebb 1.000 Ft. A térítési díjakból 
– a tavalyi évhez hasonlóan – várhatóan 600.000.- Ft működési bevétel keletkezik. 

Az NRSZH a 2013. évre nem írt ki pályázatot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
támogatására. Legutóbbi információink szerint az NRSZH e kérdésben minisztériumi
állásfoglalásra vár, mivel még nem született kormányzati döntés arra vonatkozóan, hogy
jövőre is támogatják-e a központi költségvetésből a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
biztosítását.

Jelenlegi adataink szerint tehát a következő évben az Önkormányzatnak teljes mértékben saját 
költségvetéséből kell finanszíroznia a szolgáltatást. 

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 2013. évre is fontosnak
tartja, és annak biztosítását vállalja.

II.

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás biztosítására határozott időre, 
2013. január 1. és 2013. december 31. között
terjedő időszakra szerződést kössön a Body 
Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-vel.

A saját bevételen felüli összeg kiegészítésére –
legfeljebb 4.000.000.-Ft összegben –
kötelezettséget vállal a költségvetési rendelet
Általános tartalék terhére.

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2012. december 6.

Császár László
polgármester


