
 

Budapest Főváros IV. kerület  

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

 1041 Budapest, István út 14. 

 231-3141 

KanaszNM@ujpest.hu  

Hivatali ügyfélkapu elérhetőség: 

BP04ONKO, KRID: 358468376 

ALPOLGÁRMESTERE 

 

ID 114 601 0024 
Management System 

MSZ EN ISO 9001:2015 

valid until: 2022.06.25. 

 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * KanaszNM@ujpest.hu 

ELŐTERJESZTÉS 

Polgármester úr részére 

Tárgy: Javaslat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékszám emelésére 
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Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit kabinetvezető 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Raab Patrik szociális főosztályvezető  

Tisztelt Déri Tibor Polgármester Úr! 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartá-

sában működő Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye (a továbbiakban: Szociális In-

tézmény) telephelyén, az Őszi Fény Integrált Gondozó Központban (telephely: 1046 Budapest, 

Tungsram utca 9.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működik. A szolgáltatást a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális tör-

vény) 65. §-a és 114-119/B. §-ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-

nyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 28-29. 

§-ai szabályozzák. 

A Szociális törvény 65. § (1) bekezdése értelmében: „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 céljá-

ból nyújtott ellátás.” 

A szolgáltatás várólistával működik, amelyet szeretnénk csökkenteni azzal, hogy megemeljük az 

ellátásba bevont készülékek számát. Jelenleg Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiak-

ban: Kormányhivatal) 60 készüléket engedélyezett, amelyből 55 van ténylegesen üzembe he-

lyezve, míg 5 készülék tartalék. A készülékek maximális számát szeretnénk 80 darabra emelni, 

amelyből 70 jelzőkészülék ténylegesen használatba kerülne és a tartalék száma 10 készülékre 

növekedne. 

A Kormányhivatal az engedély kiadásához 2020. december 04. napján az előzetes egyeztetések 

során kérte az Önkormányzat döntésének kivonatát, ezért kérem Tisztelt Déri Tibor Polgármester 

Urat, hogy járuljon hozzá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során kihelyezhető jelzőkészü-

lékek számának emeléséhez. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módostásáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatás-

körében meghozott …/2020. (XII…..) határozata jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ké-

szülékszám emeléséről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintet-

tel, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, mely szerint veszélyhelyzetben a települési ön-

kormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, úgy dönt 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testület döntési hatáskörében 

eljárva, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során kihelyezhető jelzőkészülék szám 60 

darabról 80 darabra történő bővítését engedélyezi, egyúttal felhatalmazza Újpest Önkormányza-

tának Szociális Intézményét a többlet készülékek megvásárlására. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. december 10. 

Budapest, 2020. december 07. 

Kanász-Nagy Máté 

alpolgármester 


