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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Tárgy: házi segítségnyújtásban ellátottak engedélyezett létszámának emelése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 86. § (1) bekezdés c) 
pontja értelmében a települési önkormányzat köteles biztosítani a házi segítségnyújtást. Az 
58/A § biztosítja a finanszírozást az alábbiak alapján: a külön jogszabály szerinti finanszírozási 
rendszerbe a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni az állami vagy 
önkormányzati kötelező feladatot ellátó állami fenntartót. 
 
Újpesten az idősek, a rászorulók száma az országos tendenciáknak megfelelően növekszik. 
Ebből következik, hogy a szolgáltatásra való igény is folyamatosan nő.  
A szociális alapszolgáltatásokat a nehézségek ellenére fejleszteni kell, mert egy kevésbé 
elhanyagolt állapotot lehet így helyreállítani. Az idős embereknek a saját otthonukban jobb az 
életminőségük, mint egy bentlakásos otthonban. A legköltségesebb ellátási forma a tartós 
bentlakásos intézményi elhelyezés. Az államnak és az egyénnek is olcsóbb, a szükségleteket jól 
kielégítő, hozzáférhető szociális alapszolgáltatások biztosítása, elérhetősége. 
 
A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztályok arányának növekedése az utóbbi 
évtizedek egyik meghatározó társadalmi jelensége. A 65 éves és idősebb népesség egyharmada 
egyedül él, és 43 százalékot tesz ki azoknak az aránya, akik párjukkal ketten vannak.  
 
Az ENSZ, idős emberekkel kapcsolatos alapelveiben az áll, hogy olyan időspolitikára van 
szükség, amely az egész élet során biztosítja a függetlenséget, a részvételt, a gondoskodást, az 
önmegvalósítást és a méltóságot. 
 
A személyes gondoskodás keretében működő házi segítségnyújtást hozzá kívánjuk igazítani a 
demográfiai és családi struktúrákban bekövetkezett változásokhoz.  
 
Jelenleg a Szociális Intézmény „Őszi Fény” Gondozási Központ keretében a házi segítségnyújtás 
engedélyezett ellátotti létszáma 200 fő. 
 
A fentiek ismeretében 2800 fővel kívánjuk megemelni a házi segítségnyújtásban ellátottak 
engedélyezett létszámát. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2013. június 20-ai ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 
javasolja a Képviselő-testületnek járuljon hozzá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. 86. § (1) bekezdés c) pontja szerint a házi segítségnyújtásban lévő 
ellátottak engedélyezett létszámának 2800 fővel történő megemeléséhez. 
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Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 86. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti házi segítségnyújtásban lévő ellátottak engedélyezett létszámát 2800 fővel megemeli. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé a házi 
segítségnyújtásban ellátottak létszám emelésének befogadáshoz szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Budapest, 2013. június 21. 
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Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 


