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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Önkormányzat 2010-től biztosítja a településen. 40 
készülékre kötött határozatlan idejű szerződést a PESTOR Biztonsági Szolgálat Kft-vel 
(jogutódja: Multi Alarm Zrt.). 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 65.§ (7) bekezdése értelmében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. 
július 1-től állami feladat.  
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012.(XI.13.) Korm. rendelet 
alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
(a továbbiakban: Főigazgatóság) biztosítja az Szt. figyelembe vételével (szolgáltató, 
intézmény fenntartásával, vagy megállapodás útján). 
 
A Főigazgatóság a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatalnál nyilvántartásba vett 
működési engedéllyel rendelkező fenntartókkal feladatellátási megállapodás útján látja el a 
feladatot, évente újra kötött megállapodás útján. Jelenleg 2015. december 31-éig 
rendelkezünk szerződéssel. 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az Szt. 96.§-a alapján 2010. január 1. napjától nem 
kötelező feladata az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat önként vállalt feladatként 
működteti 2010-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásai forrásonként: 
 
 Összes 

működési kiadás 
Intézményi saját 

bevétel 
Állami 

támogatás 
Önkormányzat 
saját forrásból 

biztosított kiadása 
2012. évi 
teljesítés adatok 

3.956.000,- 39.000,- 1.467.900,- 2.449.100,- 

2013. évi 
teljesítés adatok 

4.465.562,- 362.404,- 1.459.855,- 2.643.303,- 

2014. éves 
teljesítés adatok 

4.772.165,- 488.189,- 1.463.896,- 2.820.080,- 

2015. évi terv 
adatok 

4.762.000,- 500.000,- 1.340.000,- 2.922.000,- 

     
2015.06.30-ig 
teljesített 
kiadások 

1.999.184,- 321.540,- 731.948,- 945.696,- 

 
A Főigazgatóság a feladatellátást a jelenlegi fenntartók útján fogja biztosítani 2016. évben is, 
ezért a rövid határidőkre tekintettel javasolt, hogy az önkormányzat egy általános 
felhatalmazást adjon a polgármester részére a megállapodás megkötéséhez. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi javaslat elfogadását támogatom.  
 
 

Határozati javaslat 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást 2016. január 1-jétől a jelenlegi feltételekkel a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal feladatellátási megállapodás útján kívánja ellátni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozat és a 
megállapodás aláírására. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatellátásra 2.900.000,- Ft-ot a 
2016. évi költségvetésébe betervez. 
Határid ő: azonnal 
Felelős:     Solymosi Sándor 
        polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2015. november 9. 
 
 
      Solymosi Sándor 
                                                     polgármester 


