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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelenleg kötelező önkormányzati feladat, 2009 év 
végéig állami normatívával támogatott szolgáltatás. 2010-től ezen szolgáltatás nem lesz 
kötelezően ellátandó feladat és a működéséhez az állami támogatást pályázati úton lehet 
igényelni. 
 
A Szociális és Munkaügyi Miniszter előminősítési pályázatot hirdetett jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást végző szolgáltatások működésének állami támogatására és a pályázat teljes 
lebonyolításával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt bízta meg. A pályázat beadási 
határideje: 2009. 11. 06. 
 
A Csepeli Szociális Szolgálat 40 készülékkel működtet több éve jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást. A szolgáltatás iránti igényt jelzi, hogy a készülékek csaknem teljes számban 
folyamatosan üzemelnek, sőt vannak olyan időszakok, amikor várólistára is szükség van. A 
szolgáltatás esetleges számottevő megtakarítással nem járna. 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami normatív támogatása 2009-re 1.180.000.- Ft, 
feltételezhető, hogy a 2010-től várható pályázati támogatás hasonló nagyságrendű lesz. 
 
A szolgáltatás finanszírozási pályázata a 2010. évi költségvetés elfogadását követően jelenik 
meg, azonban a finanszírozási pályázaton kizárólag a sikeres előminősítést elért pályázó 
vehet részt. 
 
Fentiek figyelembevételével döntés szükséges arról, hogy önkormányzatunk a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadása és állami támogatása tárgyában 
kíván-e pályázatot benyújtani a Foglakoztatási és Szociális Hivatalhoz. 
 
A pályázat benyújtásának elmulasztása esetén a szóban forgó szolgáltatáshoz semmiféle 
állami támogatásban nem részesülünk. A pályázatról való döntéssel egyidejűleg mérlegelni 
szükséges azt is, hogy kívánja-e az önkormányzat ezt a szolgáltatást 2010-től tovább 
működtetni. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.  
 
 
 
Budapest, 2009. október 19.     
        
 
                  Horváth Gyula 
         alpolgármester 
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Határozati javaslatok 
 
 
1) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt 
vesz a Szociális és Munkaügyi Miniszter által meghirdetett „A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására” című 
előminősítő pályázaton és az azt követő meghívásos finanszírozási pályázaton. Felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az előminősítő és a finanszírozási pályázattal kapcsolatos 
dokumentumokat, szerződéseket írja alá. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   azonnal 
 

Felelős:   Tóth Mihály 
     Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Lombos Antal ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
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