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Ügyiratszám: Kp/2141/2018/XII.
Tisztelt Képviselő-testület!
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást önként vállalt feladatként Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) ellátási szerződés útján
látja el. Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 78/2017.
(III.23.) számú határozatában foglaltak szerint az ellátást 2017. április 01. napjától 2018.
március 31. napjáig biztosítja.
A jogszerű ellátás mellett továbbra is célként jelenik meg, hogy a rászorulók ingyenesen
juthassanak a szolgáltatáshoz.
A ferencvárosi idős lakosok számára jelentős segítséget jelent, hogy felmerülő problémájuk
jelzése esetén azonnali ellátásban részesülhetnek, ezért javasolom a szolgáltatás további
biztosítását. Az ellátásban részesülők száma az előző 5 évben évente 70-80 fő között mozgott,
jelenleg 75 személy veszi igénybe az ellátást. A segítségnyújtás költségeire Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete 3340. számú „Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás” című sora biztosít fedezetet.
Miután a jelenlegi szerződés 2018. március 31. napjával lejár, ezért indokolt az ellátás további
biztosításáról, valamint annak formájáról dönteni. Amennyiben azzal a Tisztelt Képviselőtestület egyetért, a 2018. április 01 - 2019. március 31. közötti ellátási időszakra vonatkozóan
ajánlattételi felhívás kerülne kiküldésre.
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Budapest, 2018. február 26.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1./

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 céljából nyújtott ellátást mint önként vállalt
feladatot biztosítja 2018. április 01 - 2019. március 31. napjáig.
Határidő:
Felelős:

2./

2018. március 8.
Kállay Gáborné alpolgármester

felkéri Polgármester Urat, hogy az 1./ pontban foglalt szolgáltatás érdekében
szükséges intézkedéseket tegye meg, készítse elő a 2018. április 01 - 2019. március 31.
közötti időszak vonatkozásában az ajánlattételi felhívást.
Határidő:
Felelős:

2018. március 8.
dr. Bácskai János polgármester

