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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Tárgy: ellátási (feladatátvállalási) szerződés kötése a Magyarországi Unitárius Egyház Magyar-
országi Egyházkerülete Füzesgyarmati Egyházközségének Szeretetszolgálati Irodája fenntartásá-
ban működő AUXI-POPULUS Korlátolt Felelősségű Társasággal 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 128/2013. (VI.27.) határozata értelmében úgy döntött, hogy a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 86. § (1) bek c) pontja szerint házi 
segítségnyújtásban lévő ellátottak engedélyezett létszámát 2800 fővel megemeli. Felhatalmazta a 
Polgármestert a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál a házi segítségnyújtásban ellátot-
tak létszám emelésének befogadásához szükséges intézkedések megtételére.  
 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a XIII/009615-7/2013 számú 2014. január 6. 
napján kelt előzetes szakhatósági állásfoglalás értelmében hozzájárult a házi segítségnyújtás 
szolgáltatás létszámának 2800 fővel történő bővítéséhez. 
 
Újpest Önkormányzata és Szociális Intézménye ellátási szerződést kíván kötni a Magyarországi 
Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Füzesgyarmati Egyházközségének Irodája tu-
lajdonában és fenntartásában működő Auxi-Populus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
2800 fő rászoruló ellátására. 
 
A Szolgáltató Pest megyében házi segítségnyújtást, étkeztetést, idősek nappali ellátását, falu-
gondnoki szolgálat működtetését lát el rászoruló idős emberek részére. Referenciát kértem Mo-
nor Város és Pusztaottlaka polgármestereitől. A Polgármesterek ajánlásai szerint a Szolgáltató a 
települések érdekeit szem előtt tartva, a lakosság igényeihez jól alkalmazkodva végzik szociális 
tevékenységüket. A szakma etikai elveit betartják. Biztosítják az ellátottak testi, lelki, szociális 
szükségleteinek kielégítését. 
  
A szerződés értelmében a Szolgáltató biztosítja a személyi, tárgyi feltételeket, az Önkormányzat-
tól támogatást nem igényelhet a normatíva összegét jogosult lehívni. 
 
A demográfiai adatok és tendenciák, valamint a növekvő lakossági igények arra utalnak, hogy a 
népesség öregedése tovább folytatódik, ezért az idősek ellátása komplex és előrelátó szociálpoli-
tikai feladatokat jelent a fenntartók és intézményeik számára. 
 
Alapvető társadalmi és egyéni érdek, hogy azok a személyek, akik csak részben tudják ellátni 
magukat - lakásukban - megfelelő ellátásban részesüljenek. 
 
Újpesten az idős emberek a rászorulók száma az országos tendenciáknak megfelelően növekszik. 
Ebből következik, hogy a szolgáltatásra való igény is folyamatosan nő.  
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Az idős embereknek a saját otthonukban jobb az életminőségük, mint egy bentlakásos otthonban.  
Az államnak és az egyénnek is olcsóbb a szükségleteket jól kielégítő, hozzáférhető szociális 
alapszolgáltatások biztosítása, elérhetősége. 
Az idősebb korosztályok arányának növekedése az utóbbi évtizedek egyik meghatározó társa-
dalmi jelensége. 
 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének, idős emberekkel kapcsolatos alapelveiben az áll, hogy 
olyan időspolitikára van szükség, amely az egész élet során biztosítja a függetlenséget, a részvé-
telt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és a méltóságot. 
 
Fontosabb kerületi, demográfiai adatok: 
 
a. Újpest lakónépessége jelenleg 106.570 fő, 2009. jan. 1. napján 98.374 fő volt. 
 
b. A 6o év felettiek létszáma 23.391 fő, ebből a 65 éven felüliek létszáma 15.947 fő. A 70. év 
felettieké pedig 9.150 fő, 2009-ben 8200 fő volt. 
 
A fentiek ismeretében kívánunk ellátási (feladatátvállalási) szerződést kötni. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2014. június 19-ei ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 
jóváhagyólag támogatja a Képviselő-testület részére a Magyarországi Unitárius Egyház Magyar-
országi Egyházkerülete Füzesgyarmati Egyházközségének Szeretetszolgálati Irodája fenntartásá-
ban működő AUXI-POPULUS Nonprofit Kft az Önkormányzat és a Gazdasági Intézmény (Szo-
ciális Intézmény) között létrejövő ellátási (feladatátvállalási) szerződés megkötését.  
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete …./2014. (…) sz. hatá-
rozatával hozzájárul a Magyarországi Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Füzes-
gyarmati Egyházközségének Szeretetszolgálati Irodája fenntartásában működő AUXI-
POPULUS Nonprofit Kft az Önkormányzat és a Gazdasági Intézmény (Szociális Intézmény) 
között létrejövő ellátási (feladatátvállalási) szerződés megkötéséhez házi segítségnyújtás ellátá-
sára. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Budapest, 2014. június 20. 
 
 

Nagy István  
 
 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 
 
Az ellátási (feladatátvállalási) szerződés tervezet a titkárságomon és a honlapon megtekint-
hető.  


