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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/ 19978-13/2012/XII
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2005. április 26. napján
határozatlan időre szólóan Szolgáltatási keretszerződést kötött a Body Guard Hungary Kft-vel
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a jelzőkészülékek telepítésére, azok
karbantartására, cseréjére, a jelzések fogadására, valamint a jelzések alapján – alvállalkozón
keresztül – a vonulás biztosítására.
A vonulást biztosító alvállalkozó (Főnix Mentő) felmondta a Body Guard Hungary Kft-vel
kötött szerződését, így a jelzésekre a kivonulás 2012. április 01. napjától nem volt biztosított,
ezért erre a szolgáltatásra azonnali megoldást kellett keresni.
Átmeneti időre, 2012. április 01- napjától 2012. május 31. napjáig a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) Szolgáltatási szerződést kötött a Body
Guard Hungary Kft-vel a 24 órás vonuló szolgálat biztosítására. A szerződés alapján a Kft. a
0 – 24 óra szolgáltatásra havi 220.000,-Ft díjat számláz az FESZGYI felé.
A 0-24 órás szolgáltatás havi költségét a FESZGYI nem tudja a 2012. év hátralévő teljes
időtartamára átvállalni, mert erre az intézmény 2012. évi költségvetésében nincs fedezet
biztosítva.
Ezért szükségesnek látom a Body Guard Hungary Kft-vel kötött Szolgáltatási keretszerződés melléklet szerinti – módosítását. Ebben a kisebb pontosítások mellett a szerződés határozott
idejűre, 2012. december 31. napjáig szólóvá módosulna, valamint az önkormányzat 2012.
június 01. napjától kezdődően biztosítaná a Kft. részére a 0 – 24 óra vonulás havi díját.
Kedvezményként a Kft. a 2. számú melléklet szerint a készülékek karbantartásáért nem
félévente, hanem évente kéri a 6.000,-Ft/db karbantartási díjat, valamint a készülékek bérleti
díját is 200,-Ft-al csökkenti. Ezek a változások a készülékek arányában nagyobb összegű
megtakarítást is jelenthetnek.
A Humánszolgáltatási Iroda megkereste a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítványt is,
hogy adjon árajánlatot a 0- 24 órás vonuló szolgálat biztosítására.
Az Alapítvány a szolgáltatás biztosítására 495 300,-Ft/hó árajánlatot adott.
A jelzőrendszeres házi segítésnyújtás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény tartalmazza a szolgáltatás biztosítását, ami nem kötelezően ellátandó
szociális alapszolgáltatási feladata az önkormányzatnak.
A szolgáltatásra, amennyiben működési engedéllyel rendelkezik a szolgáltató, támogatás
igényelhető a Nemzeti Rehabilitációs Hivatalhoz (Nrszh.) benyújtott és az Nrszh. által
befogadott pályázat alapján.
A szolgáltatásra a FESZGYI-nek nincs működési engedélye, ezért a vonulás biztosítását nem
láthatja el. A működési engedély hiányában támogatás sem volt igényelhető. Jelenleg az

intézmény költségvetésében évi 3 millió forint van biztosítva a készülékek telepítési,
karbantartási díjára.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) számú önkormányzati rendelet alapján a jelzőkészülék személyi térítési díj fizetése
alól mentesül, aki a 70. életévét betöltötte, vagy egészségkárosodott, vagy akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át, vagyis az 57.000,-Ft-ot nem haladja meg.
A széles körű méltányosság miatt jelenleg 1 fő sem fizet a szolgáltatásért személyi térítési
díjat, ami minimális bevételt jelenthetne az intézmény részére. Ezért javaslom a méltányosság
gyakorlásának módosítását.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg
kötött Szolgáltatási keretszerződés módosítását.

a Body Guard Hungary Kft-vel

A személyi térítési díj megfizetésére a méltányosság gyakorlásának módosítását külön
előterjesztés tartalmazza.

Budapest, 2012. május 09.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. a Body Guard Hungary Kft-vel kötött Szolgáltatási keretszerződést 2012. június 01.
napjától kezdődően az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint módosítja.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
2. Felkéri a Polgármester Urat, hogy a vonuló szolgálat havi díjának megfizetéséhez
szükséges forrást a 2012. évi költségvetésben biztosítsa.
Határidő: 2012. költségvetés soron következő módosítása
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
3. Felkéri az Alpolgármester Urat a szolgáltatás szélesebb körben való népszerűsítésére a
Ferencvárosban lakók között.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester
4. Felkéri az alpolgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a FESZGYI milyen
feltételek mellett tudná 2013. január 1. napjától maga ellátni a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megvalósításához szükséges humánerőforrás
költsége/ hó a Movitáció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány ajánlatában

Bruttó Ft/hó
Gondozó I.
Gondozó II.
Gépkocsivezető
Összesen:

130 000
130 000
130 000
390 000

SZOCHO (27%)
Ft/hó
Szumma bruttó (Ft/hó)
35 100
165 100
35 100
165 100
35 100
165 100
105 300
495 300

Kiszállási díj esetenként a IX. kerület területére: 4000 Ft/
alkalom
Havi 8 alkalommal
számolva:

4000 Ft/alkalom*8alkalom=32.000 Ft

Szolgáltatási keretszerződés módosítása
(tervezet)

Amely létrejött egyrészről a Body Guard Hungary Kft. (1107 Budapest, Ceglédi u.1-3.
Képviseli: Gaál Tibor, ügyvezető igazgató, adószám: 12069787-2-42), továbbiakban bérbe
adó,
másrészről, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest,
Bakáts tér.14 sz. Képviseli: Dr. Bácskai János polgármester, adószám: 15735722-2-43),
továbbiakban bérlő között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 91. §-a
alapján
2012. június 01. napjától az alábbi feltételekkel:
Szerződő felek 2005. április 26. napján kötött 174/2005. (IV.26.) számú és 2006. április 11.
napján 199/2006. (IV.11.) számú határozattal módosított szolgáltatási keretszerződés
1.

1. pontjában a bérlő megnevezését Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata elnevezésre változtatják.

2. A 2.1. pontjában az RM-64 típusú készülék darabszámát 100 darabban határozzák meg.
3. A 2. pontot az alábbi 2.7. ponttal kiegészítik:
„2.7. Felek megállapodnak, hogy ha a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága GSM-GPS. – el működő segélyhívó készüléket igényel, annak
díját a 2. számú mellékletben foglaltak szerint fizeti. A szolgáltatásra külön egyéni
szerződést köt az ellátottal.”
4. A 4.1. pont első mondatát az alábbiak szerint megváltoztatják:
„Bérbeadó a bérlő részére első ízben a bevezetést követő hónapban számlát állít ki, amely
szükség szerint tartalmazza a bérleti, a rendszerbelépési, valamint a karbantartási díjat.”
5. Az 5.6. pontban a karbantartás ellenőrzési idejét egy év időtartamra módosítják.
6. Az 5.8. pontban a karbantartási átalánydíj számlázását egy évre módosítják.
7. Az 5.11. pontot az alábbiak szerint módosítják.
„5.11. Bérbeadó a központjába a jogosultaktól érkező segélykéréseket a bérlő által
megadott adatlapon feltüntetett helyre továbbítja.”
8. Az 5.12. pontot az alábbiak szerint határozzák meg:
„5.12. A bérbeadó a jelzőkészüléken érkező jelzésre munkanapon, munkaszüneti és
ünnepnapokon 0-24 óra között a jelzést követő 30 percen belül kivonul a jelzés
helyszínére, és vonuló szolgálata az alábbiakban felsorolt intézkedéseket köteles tenni:
- Riasztás esetén kivonul és felveszi a lakáskulcsot, majd az intézkedést követően leadja
azt.
- Elvégzi a szükséges (helyszínen elvégezhető) beavatkozásokat, ellátja a jogosultakat
orvosi ügyeletet hív.
- Szükség estén intézkedik a jogosult kórházba szállításáról.

-

A helyszínen a tevékenységéről és intézkedéséről eseménynaplót állít ki, aminek 1
példányát a helyszínen hagyja.
Szociális ellátás körében: kivonuláskor a sürgősségi eseteket ellátja.

9. A 7.1. pontban a szolgáltatási keretszerződés időtartamát 2012. december 31. napjáig
terjedő időtartamra változtatják.
10. A 8. pontot az alábbi 8.8. ponttal kiegészítik.
„8.8. Bérbeadó jogosult feladatának ellátásához szükség esetén alvállalkozókat igénybe
venni, amelyek munkájáért, mint sajátjáért felelős.”
11. A 9. pontban a Bérlőt jelen szerződés tekintetében képviseli:
„Név: Gedeon Andor
Beosztás: igazgató
Telefon: 216-0983, 06 20 910 6228”
12. A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
érvényesek.

Budapest, 2012. május …

…………………………………..
bérlő
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
képviseli: Dr. Bácskai János
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

…………………….
Nyeste Marianna
pénzügyi irodavezető

…………………………………..
bérbeadó
Body Guard Hungary Kft.
képviseli: Gaál Tibor
ügyvezető igazgató

1 számú melléklet.

Készülék megrendelés

A mai napon a Body Guard Kft.- től az 2011. …… hó……napján kötött szerződés
értelmében megrendelek …….. db segélyhívó készüléket.
Felszerelést a mellékelt név, és címlistán szereplő helyekre kérjük, a jogosultakkal történt
időpont egyeztetés után.

Budapest, 2012……….hó…….nap.

Budapest Ferencváros . Önkormányzata
Megrendelő

Érkezett: 2012………hó……..nap.

2 számú melléklet.
Díjszabás.

Bérleti díj:

2500,-Ft/hó/db.+ÁFA.

Az árkedvezmények a kedvezmény mértékének igénybevételére jogosító darabszámok
eléréséig megrendelt eszközök bérleti díjára nincsenek kihatással, azok után változatlanul
a korábbi díjazást kell alkalmazni.
Karbantartási díj:

6000,- Ft/év /db+ÁFA.

Üzembe helyezési díj:
Készülék leszerelési díj

7000,-Ft/készülék+ÁFA.
5 000,- Ft/db+ÁFA.

GSM/GPS segélyhívó havi díja :

5.500,-Ft/hó/db/+ÁFA.

Vonuló szolgálat díja: 220.000,-Ft/hó.
Amennyiben a szerződésben foglaltaktól eltérő többlet igény mutatkozik, akkor a
kiszállási díj 3000,- Ft/ alkalom+ÁFA, és a megkezdett órák 4000,- Ft/ óra+ÁFA
rezsidíjjal kerülnek számlázásra, külön megrendelés alapján.

Budapest.2012…….hó……nap.

3 számú melléklet.
Hibabejelentő lap.

A mai napon tájékoztatom önöket, hogy a:
………………………………nevű…………………………….címen szerelt készülékről
hibajelzés érkezett, kérem, hogy a hatályban lévő szerződés értelmében eljárva a hibát
kijavítani szíveskedjenek..
Budapest,2012……………hó…….nap.

Küldő diszpécser.

Érkezett: 2012…………hó……nap…….óra…..perc.

Fogadó diszpécser.

Intézkedésre továbbítva:

részére.

Átvettem:

4. számú melléklet.
Szerelési értesítő adatlap.

Tájékoztatom önöket, hogy az érvényben lévő szerződésünk szerint az alábbiakban felsorolt
jogosultakhoz kérjük a készülék szerelését.
Név:

Cím:

Telefonszám:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Budapest.2012………….hó…..nap.

Aláírás

Érkezett: 2012…………..hó…….nap……óra……perc.

Aláírás

TELEPÍTÉSI MUNKALAP
Body Guard Hungary kft.

Megrendelő:

1071 Budapest,
Peterdi u. 6.

Ellátott:

Telefon: 06 (1) 4333-000
Ügyintéző:
Technikus

Kiállítás időpontja

Szerződésszám

Munkaszám

Megközelíthető:

Telepítés várható időpontja:

Telepítés tényleges időpontja:

Elvégzett munkák:

Felhasznált anyagok:

Kulcsátadás megtörtént: igen / nem
Adategyeztetés megtörtént: igen / nem

Üzemeltetési telefonszám:
Új készülék
Készülékkód

Gyártási szám

Vonalkód
Technikus aláírása:
Megjegyzés:

Üzembe helyezett távadók száma: __ db

IGAZOLÁS
Alulírott
mint a Body Guard Hungary Kft.
szolgáltatásának
Ellátottja / képviselője igazolom, hogy a készülék felszerelése megtörtént, a kezelési
utasítást, valamint a készülék használatához szükséges tájékoztatást megkaptam.
Kelt: #ellatott_varos#, év: _____ hó: ___ nap: ___ óra: ___ perc: ___
________________________________
Ellátott (nevében)

