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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság vépł€ĺvezi x
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X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi
Hatfu ozati jav aslat a bízottsźĘszźlmźlra:

A

Váľosgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgáůtatási Bizottság javasolja a Képviselő-

testi'iletnek az e|óterjesztés megtárgy a|źsźtt.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló

1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt) 65. $ (1) bekezdése alapjĺĺna je|zőrendszeres hĺŁi segítségnyújtása saját otthonukban élő,
egészségiállapotuk és szociális helyzetiik miatt rászoruló, a segélyhívó késztilékmegfelelő
hasznźiatáĺa képes időskoru vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátľiai betegek tészéreaz
önálló életvitel fenntaľtása mellętt felmeľĹilő k'rízíshe|yzetek elharítása céljából nyújtott ellátás.

Az Szt 86. $ (2)

bekezdés d) pontja éľtelmébena szo|gá|tatás nem kötelező önkoľmányzati
fe|adat, azonban a Jőzsefvźrosi onkormtnyzat, mint fenntaľtó önként vállalt fe|adatként |997.
februárja óta folyamatosan biztosítja, a fenntartásában műkĺ!do ,,Ószírőzsa'' Gondoző Szo\gá|at
(a továbbiakban: Szolgálat) 1087 Budapest, Kerepesi út 29lA. szám a\atti telephelyén az
,,Ezüstfenyő'' Gondozőhtzban a Budapest Fővaros Kormányhivata|a Szociális és Gyámhivatal
által kiadott határozatlan időre szóló működési engedélyébenfoglaltak a|apjan 60 jelzőkészĹilék

működtetésével.
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A

szolgáltatás finanszírozása egyrészt az ĺinkormányzat saját költségvetéséből, másrésń.2009.
december 31. napjáig normatív źtI|ami támogatás bínosításával, 2010. évtÍ5|a támogató
szolgtitatźls és a közösségi ellátások ťĺnanszírozásanakrendjéľől sző|ő I9I/2008. (VII.30.)
Korm. rendeletben szabźĺLyozottpáIyázatútjan vissza nem térítendőtámogatássaltörténik.

A

Józsefuáľosi onkormányzat a feladatellátás biztosítására a fentiekben hivatkozott páIyázat
keľetébena 20 I 0 -20 12. év eW ę befo sadást nveľt.

A

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) va|arnint az
önkoľmányzat kozott létľejött 20|2. jarluár 3|. napjźn kelt finanszítozásí szeruođésa|apján
2012. évre a mfüodési támogatás összege a következő:
- 467.900,- Ft alaptámogatás,
- I .425.000,- Ft teljesítménýámogatás,
- összesen: 1.892.900.- Ft.

Az NRSZH felé teljesített negyedéves jelentések alapján a 2012. évben az

el|átottak sztlma
átlagosan 52 fő, túlnyomóľészt 65 év feletti egyedülálló szeméIyek. 2012. novemberéig a
segítségnýjtást igénylő ľiasztások szźtma 50, téves riasztás két esętben, teszt iasztás 67
esetben történt.
A Szolgálat vezetője źůtaIkészítettkimutatás alapján az igénybevevők IoÁ-a 40-59 év közötti,
5%-a 60-69 év kcizotti, 20%o-a70-79 év kozotti,74o/o-a 80 év feletti. Az eI|átottak 42%o-a (éves
átlagban 22 fő) házi segítségnyújtásbanis részesül. A segélyhívások okai: pszichés probléma,
elesés, betegség, rosszullét, k'rizishelyzet. A segélyhívásoknapszaki bontása a nap 24 őrájźhan
arányosan oszlik el.

A

ťlnanszitozási szęľződésben foglaltak szerint 2012. évre kötelezően teljesítendő
feladatmutatő 40 késziilék' vállalt feladatmutatő 57 készülék. A támogatások aľányos ľészét
vissza kell fizętní amerĺryiben aZ a|aptźtmogatás esetében a kĺjtelezően teljesítendő
feladatmutatő (40), teljesítménýámogatás vonatkozásában pedig a vá||alt feladatmutatő (57)
nem keriil telj esítésľe.
Figyelembe véve a jelenlegi sziímadatokat |áthatő, hogy a vá|Ia|t feladatmutató nem kęrül
teljesítésre,a2012. évben tiuta|t teljesítménýámogatásból megkdzelítőleg 130.000 Ft összeget
kell visszaťrzetĺi,

Tájékońatom a Képviselő-testületet, hogy 2O|2. dęcember 3I. napjáva| a ťĺnanszítozási
iďőszak lejaľ, újabb pá|yázatí kiírás ez iđáignem történt, a befogadási időszak nem került
meghosszabbításľa.

A

feladatellátás jelenleg 5 fő kozalka|mazott foglalkoztatásával (1 miĺszerész,4 gondozőno),
24 őrás ügyeleti rendszęrbęn (If óľás váltott mrĺszakban), 60 je|zókészülék műkodtetésével
történik.
AszolgáItatáspérz:d;gyi feltételei a2012. évténylegesadatai a|apjánakövetkezők:
tinkoľmánvzati kiadás :
rendszeľes és nem rendszeres személyi juttatás: 11.610.744,-Ft,
đologikiadások cisszesęn: 238,298,- Ft

łisszesen: 11.849.042..

Ft

tinkoľmányzati bevétel:

A Józsefuárosi onkormźnyzat az

az igénybevevők tészérętérítésmentesenbiztosítja, a
2013. évre vonatkoző ťĺnanszitozási rendszeľ jelenleg nem ismeľt, ezért konlaét összeggel nem
számolhatunk. Az NRSZH páIyázati kiíľása, vagy a ťĺĺaĺszírozási
időszak meghosszabbítása
esetében vźrhatő a 2012. évben megállapított mfüödési tźtmogatźlsösszegéhez hasonló bevételi
ę|Iátást

forrás.

Szakmai szempontbő| a jelzłĺrendszeľeshazi segítségnýjtása szociális a|apszolgá|tatások
fontos eleme, foként iđőskorú,vagy fogyatékos, illetőleg pszichiátriai betegek mindennapi
életének,biztonságérzętiiknek elengedhetetlen segítője. Komplex segítségnyújtása tekintetben,
hogy az ellátottak háziorvosai, nővéľek' gondozónők (esetenként mentőstĺk) együttes munkáját
igényli.

A j elzőrendszeres házi segítségnýjtáselőnyei:
- baj esetén egy gomb megnyomásaľa van szĹikség, a készülék felhívja a központot, és
addig ismétli a hívást, amígakapcsolat létre nem jön,
- a hívźlsbeérkezésekor az hívő adatai (beteg neve, címe, betegsége, győgyszeľei,
éľtesítendőkadatai) automatikusan me gj elennek
- a készriléken keresńi|beszéIgętést lehet folytatni,
- az ügyeletes gondozónő haladéktalanul a helyszínĺe indul, ha sziĺkséges,további
segítséget kér (mentő, ügyelet),
- segítségetjelent azidős, betegeket ellátók munkájában (orvos, nővér, gondozó)
- ahozzáúartoző anap 24 őrájźlbanbiztonságban tuđhatjahozzátartozőjéĺ, otttartőzkodźsa
nélkül,
- az el|átást folyamatos műszakban do|goző, egészségügyi végzettséggel rendelkező
gondozónők látják el,
- a kerületi szakľenđelők, háziorvosok ismerik a szolgźitatást, t<jbb alkalommal jeleznek
ellátási igényt.

A

szolgáltatźs pénzĺjgyifeđezetetigényel a 2013. évre - vźrhatőan a
megegyező méľtékben- 12.000 e forint ĺisszegben.

f0I2, évi ĺjnköltséggel

Javaslom a 2013. évben, függetlenül a finanszírozási rendszer jövőbeni alakulásától a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtástovábbi múködtetését,valamint az NRSZH áLtaI
esetlegesen l<lírt páIyazaton az <inkormányzat részvételét,illetve a ťlnanszírozźsí
szerzłĺdés
meghosszabbítását.

A Képviselő-testület döntése

helyi önkormaĺryzatohő| szőIő |990. évi LXV. törvény 8. $ (1)
bekezdésén, l0. $ (1) bekezdés d) pontjan,sń. 65. $-án alapul.
a

Kéremazalábbíhatáĺozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

1) a jelzorendszeres hazi segítségnyrijtás szo|gá|tatást az ,,Ószirőzsa,, Gondozó Szolgálat a
1087 Budapest, Kerepesi út 29lA. szźtm alatti telephelyén az ,,Ezüstfenyő''

Gondozóhá zbarl f0 |3 . év ben továb bľa is mtlködteti,
szolgáItatásra előzetes kĺjtęlezettséget vá|IaI az
önkoľmányzat f0I3 . évi költségvetésénęk terhére 1 2.000.000,- Ft összegben,
felkéľia polgármestert, hogy a hatźrozat 2. pontjában foglaltakat a 2013. évi
ktiltségvetéstervezése soľán vegyę figyelembe,
abban az esetben, ha a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal á|tal aťtnanszirozźsi
ľendszerbę történő befogadásra vonatkozőan páIyźnat kerül kiírásra azon a Budapest
Fővaĺo s V III. KeľĹil et J őzsefv áro si o nkorm źnvzat r észt v esz.

2) az 1. pontban megjeltilt szociális
3)

4)

Felelős:
Hattriďő:

Polgáľmester

I.,2.,4. pont esetében2012. december

19.

3. pont esetében az önkoľmźnyzat20|3. évi költségvetésének tęľvezése.

A diintés végľehajtását végző szervezeti

egység: Humánszolgáltatásĺ Ugyosztály

Intézményfelügyeleti Iľoda, PénzĺĺgyiÜgyosztály
Budapest, 2012. december 05.

Sántha Péterné

alpolgármester
Törvényességi ellenőrzés

Rimán Edina
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jegyző
nevében és megtsĘzásából:

/(đr.Mészźr
Erika
aljegyző

