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ELŐTERJESZTÉS
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 11én tartandó nyilvános ülésére
Tárgy: Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításáról
Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás önként vállalt feladatként biztosítja a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátást a kistérség, köztük településünkön élő ellátottak
számára.
A Társulás minden évben az ellátás finanszírozásához Támogatói szerződést köt az NSZI-vel.
A riasztások kezelését, az ügyfélszolgálati feladatokat az SOS Központ végzi, még ebben az
évben változatlan feltételekkel. A 2023-as évtől a Társulás részére magasabb szolgáltatási
díjjal tudják csak biztosítani a felügyeletet. Jelenleg mind az EV mobil készülék, mind a
Helpbox rendszer szolgáltatási havi díja 1625,- Ft./készülék. A 2023. évtől az EV mobil
készüléknek 2540,- Ft/ készülék lesz a havi szolgáltatási díja. Jelenleg Balatonszemesen 7 db
készülék van kihelyezve, a kistérségben lévő 67 db készülékből, de a balatonszemesi
igénylésszám folyamatosan változhat.
Az SOS központ felé a szolgáltatást jelenleg működtető Társulást terhelő költségek, illetve
azok változásai:
2022. évben a szolgáltatási díj: 1.625,-Ft x 75 db x 12 hó = 1.462.500,-Ft
2023. évtől a magasabb szolgáltatási díj: 2.540,-Ft x 75 db x 12 hó= 2.286.000,-Ft
Egyszeri alkalommal a készülékek megvásárlása: 25.200,- Ft/ db
(75db x 25.200,-Ft = 1.890.000,-Ft)
A saját, már megvásárolt készülékért fizetett szolgáltatási havidíj: 780,- Ft/db
(780,-Ft x 75 db x12 hó= 702.000,-Ft
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Most arról szükséges dönteni arról, hogy 2023. évben a Társulás biztosítsa-e továbbra is a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátást, ha igen, akkor az milyen formában történjen:
1. Megvásárolja a készülékeket a Társulás vagy az Önkormányzatok az SOS Központ
által kínált 25.200 Ft/db áron. Ebben az esetben a Társulás által fizetendő
szolgáltatási havi díj 780 Ft/készülék, és az idős ellátottak által fizetendő térítési
díj hasonló a jelenlegi térítési díjhoz, ami jelenleg 135 Ft/nap, azaz 4.185,- Ft/hó.
2. Ha a kistérség továbbra is bérli a készülékeket az SOS Központtól, magasabb lenne a
Társulás által fizetendő készülékenkénti szolgáltatási díj (2.540 Ft/hó), így kb.
10.000 Ft lenne az idős ellátott által fizetendő havi térítési díj. (Várhatóan a
jelenlegi használók emiatt lemondanák a szolgáltatást.)
3. A Társulás nem vállalja a szolgáltatás biztosítását, és az megszüntetésre kerül.
4. Az Önkormányzat önként vállalt feladatként működteti a szolgáltatást, de ez a
legdrágább lehetőség, mert akkor őt terheli a teljes fenntartási, működtetési
költség, a gondozónők fizetése, adminisztrációs teendők, normatíva igénylés,
elszámolás, napi igénybevétel jelentése stb.

Tisztelt Képviselő-testület!
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása nem törvény által előírt feladata sem a
Társulásnak, sem az Önkormányzatoknak. Ezidáig ennek működtetési költsége az
Önkormányzatot nem terhelte.
Az SOS Központ a szolgáltatásnak a technikai hátterét biztosítja és a diszpécser központját
működteti. Jelzés esetén az ellátotthoz kiszálló gondozók alkalmazását, az ellátottak
igénybevételi adminisztrációs munkáit, a szolgáltató nyilvántartás jelentési teendőit stb. a
Társulás által fenntartott balatonszárszói székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
végzi.
Annak intézményvezetője, Antalné Finta Éva arról tájékoztatott, sok a dilemma és a kérdés az
ellátás jövőbeni működtetésére vonatkozóan. Az állami normatíva igénybevételéhez minimum
40 db készülék használata szükséges. Ha valamelyik, jelenleg nagyobb készülékszámot
igénybe vevő település úgy dönt, hogy kiszáll az ellátásból, eleve nem lesz meg a 40-es
készülékszám. Ha emelni kell az igénybevevők által fizetendő térítési díj összegén, az
ellátottak nagy valószínűséggel lemondják a használatot. Ha megveszik az önkormányzatok,
vagy a Társulás a szükséges számú készüléket, és esetlegesen néhány év múlva mégis
meghiusul ezen szolgáltatás valami okból, az SOS Központ jóval kevesebb összegért fogja
visszavásárolni a készülékeket. Ha valamely önkormányzat megvesz X db készüléket, de nem
lesz mindre igénylő, hogyan adható át másik, nagyobb igényszámú településének a készülék.
A Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy szeretné-e biztosítani a településen élők
részére az ellátást. Ebben az esetben a legcélszerűbb lenne, ha annak fenntartója továbbra is a
Társulás maradna, és az Önkormányzat vásárolna x számú készüléket 25.200 Ft/db áron. Így a
megvásárolt készülékek számával megegyező x számú, arra jogosult helyi igénylő kaphatná
ezt az ellátást, aminek térítési díját fizetné maga az igénylő személy, a korábbihoz hasonló
áron, vagy ezt a költséget akár át is vállalhatja az igénylőtől az Önkormányzat, ha akarja.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati
javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022.(VIII…...) számú Képviselő-testületi határozata
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás biztosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy támogatja,
hogy a szolgáltatás fenntartója továbbra is a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
legyen. Balatonszemes Községi Önkormányzat megvásárol 7 db. készüléket 25.200,Ft/db áron. Ezáltal a településen 7 személy arra jogosult ellátott veheti igénybe a
továbbiakban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
Az ellátottak által fizetendő 2023. évi térítési díj összegének pontos ismeretében a
későbbiekben dönt arról, hogy a 2023. évben kívánja-e átvállalni az ellátottak által
fizetendő térítési díj összegét.
Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester
Határidő: 2022. augusztus 31.
Balatonszemes, 2022. augusztus 09.

Németh Kornél Antalné
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Fekete Beatrix
jogi és szervezési ügyintéző

3

Jóváhagyta: Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

Fonainé Skerlecz Zsuzsanna
szociális ügyintéző

