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Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
 
Tárgy: előminősítő pályázat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók 
befogadására és állami támogatására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újpest Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézmény Őszi Fény Integrált Gondozási 
Központ Budapest, IV. ker. Tungsram u. 9. szám alatti telephelyén 2008. október 1.-je óta 
működik 100%-os kihasználtsággal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A szolgáltatásra 
jelenleg is 7 fő várakozó van. A szolgáltatás beruházására 3.813.984 Ft-ot fordított az 
Önkormányzat (diszpécserközpont, kihelyezett készülékek, mobiltelefonok, készenléti 
felszerelés). 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010-től nem lesz kötelező feladata az 
önkormányzatoknak. A szociális szolgáltatás működésének támogatása állami feladattá 
válik, melyre pályázati forrást a jövő évtől a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
fejezetében fog biztosítani a költségvetés. A befogadott szolgáltató fenntartója részére 
várhatóan három évre megkötött finanszírozási szerződést ajánlanak, 2010. évre 
meghatározott keretű támogatással.  
A pályáztatási eljárás megegyezik a támogató szolgáltatás és közösségi ellátás 2009-től 
bevezetett gyakorlatával. Tekintettel az idő rövidségére és arra a kormányzati 
szándékra, mely folyamatos ellátást kíván lehetővé tenni a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás működtetésében, előminősítő rendszerben várják a szolgáltatások 
értékeléséhez szükséges pályázat beadását a fenntartók részéről. 
Jelen pályázati kiíráson sikeres előminősítést elért, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
biztosító fenntartó illetve a szolgáltatást új belépőként ellátni kívánó sikeres 
regisztrációval rendelkező fenntartó egy következő finanszírozási pályázat keretében 
nyújthatja be a számára megítélt jelzőkészülék számhoz a működési támogatási igényét. 
A finanszírozási pályázat a 2010. évi költségvetés elfogadását követően jelenik meg. A 
finanszírozási pályázat meghívásos, kizárólag sikeres előminősítést elért pályázó, illetve 
regisztrált szervezet vehet rajta részt. 
 
Pályázatot nyújthat be azon állami, nem állami és egyházi fenntartó, aki 2009-ben érvényes 
működési engedéllyel rendelkezett és legalább hat hónapig jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást működtetett és ezen jogcímen normatív állami hozzájárulásban részesült. 
 
A pályázat és regisztráció benyújtásának határideje: 2009. november 6. 24 óráig 
 
Minősítés érvényességének időszaka 2010. január 1-től 2012. december 31. napjáig terjedő 
időszak. 



A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a 
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 
október 15-től lehet berögzíteni.  
A pályázat teljes lebonyolítását az FSZH végzi. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2009. október 15-ei ülésén az előterjesztést megtárgyalta 
és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Újpest Önkormányzata, mint a Szociális és 
Egészségügyi Intézmény fenntartója a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető 
szolgáltatók befogadására és állami támogatására kiírt előminősítő pályázaton vegyen részt. 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület támogatja, hogy Újpest Önkormányzata, mint a Szociális és 
Egészségügyi Intézmény fenntartója a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető 
szolgáltatók befogadására és állami támogatásra kiírt előminősítő pályázaton részt vegyen. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
Budapest, 2009. október 16. 
 
 
 
 

Nagy István  
 
 
Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 
 
Az előminősítő pályázati felhívás titkárságomon megtekinthető. 
 
 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 


