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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testület 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65 §. 1-4. 
bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága 2009. november 6-i ülésén meghozott határozata szerint javasolja, hogy a Kft. 
továbbra is működtesse a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 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 ellátás (Sztv. 65. § (1)). 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, 
aki egyedül él és 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy 
pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve 
súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a 
szolgáltatás folyamatos biztosítását (Sztv. 65. § (4)). 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy 
segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a 
segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 
megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését 
(Sztv. 65. § (4)). 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez biztosítani kell a segélyhívásokat 
fogadó diszpécserközpontot, a segítségnyújtást végző gondozókat foglalkoztató szakmai 
központot, amely a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítja a gondozónak a 30 perc 
időtartamon belüli helyszínre érkezést. 

Egy szakmai központ keretében legalább 40 segélyhívó készüléket kell kihelyezni a 
szolgáltatást igénylők lakására. Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléknek testen 
viselhetőnek, ütés- és cseppállónak kell lennie. 
A műszaki rendszer keretében biztosítani kell továbbá a jelzést továbbító berendezést, a 
jelzés fogadására alkalmas vevőberendezést, valamint ügyeleti személyi számítógépet 
ügyeleti szoftverrel. A műszaki rendszernek alkalmasnak kell lennie az események 
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dokumentálására, az önellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre érkezésének 
nyugtázására, valamint a kétirányú kommunikációra. 

A gondozó feladatának ellátásához biztosítani kell mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá 
meg kell teremteni a gyors helyszínre érkezéshez szükséges feltételeket. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás készenléti rendszerben történő 
folyamatos működtetéséhez 40 készülékenként legalább 2 fő szociális gondozó szükséges. A 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. 

A folyamatban lévő szociális törvény módosítása alapján a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 2010-től nem lesz kötelezően ellátandó feladata a települési önkormányzatnak 
és megszűnik a szakfeladat normatív állami támogatása. 

A szociális szolgáltatás működtetésének támogatása állami feladattá válik, amelyre pályázati 
forrást a jövő évtől a minisztérium fejezetében fog biztosítani a költségvetés, ennek 
nagyságrendje jelenleg még nem ismert. 

A szolgáltatás várható éves működési költsége 6.560.000.- Ft, amelyből személyi ráfordítások 
és járulékok 3.600.000.- Ft, a rendszerkarbantartás 2.000.000.- Ft, a dologi kiadások összege 
960.000.- Ft. 

Társaságunk 2005. évtől működteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 50 
készülékkel. Az állami normatíva összege ez idő alatt folyamatosan csökkent. 

Szakfeladat Normatíva 
2005. 

Normatíva 
2006. 

Normatíva 
2007. 

Normatíva 
2008. 

Normatíva 
2009. 

Normatíva 
tervezet 
2010. 

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás 

62 000 
Ft/fő/év 

50000 
Ft/fő/év 

40 000 
Ft/fő/év 

30000 
Ft/fő/év 

29 500 
Ft/fő/év -

A szolgáltatásban részesülők rászorultságának megoszlása szerint időskorú 48 fő, 
fogyatékkal élő 2 fő (65 év alatti életkorú), pszichiátriai beteg jelenleg ellátásban nem 
részesül (1. sz. diagram). 

1. sz. diagram 

Az ellátásban részesülők megoszlása rászorultság 
SZeffl* ;"-

fogyatékos személy H 

Az ellátásban 40 nő és 10 férfi részesül. Az életkor megoszlását a 2. sz. diagram szemlélteti. 
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2. sz. diagram 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 

60-64 éves 

a férfi i r 

Az ellátásban részesülők kormegoszlása: 60 - 64 év között 4 %, 65 - 69 év között 14 %, 70 
74 év között 14 %, 75 - 79 év között szintén 14 %, 80 - 89 év között 48 %, 90 év felett 6 %. 

3. sz. diagram 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 

szükséglete 

D nincs ■ 1 óra a 2 óra □ 3 óra ■ 4 óra 

Az ORSZI szakvéleményben meghatározott gondozási szükséglet mértéke az alábbiak szerint 
oszlik meg: 16 főnek nincs megállapítva gondozási szükséglet (ebből 7 fő nem részesül házi 
segítségnyújtásban), 15 főnek 1 óra, 13 főnek 2 óra, 1 főnek 3 óra, 5 főnek 4 óra a napi 
gondozási szükséglete (3. sz. diagram) 
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4. sz. diagram 

Segélyhívások okai 

□ pszichés probléma ■ betegség, rosszullét □ krízishelyzet □ téves riasztás 

A segélyhívás oka 10 esetben (28,6 %) pszichés probléma, 5 esetben (14,2 %) betegség, 
rosszullét, 10 esetben (28,6 %) krízishelyzet, 10 esetben (28,6 %) téves riasztás volt ( 4. sz. 
diagram). 

5. sz. diagram 

Az esetek megoldása 

D Esetek száma 

A hívások során felmerült problémák megoldása: 14 alkalom (40 %) beszélgetés, 
megnyugtatás, 11 alkalom (31 % ) téves riasztás, 3 - 3 esetben ( 8,5 - 8,5 %) gyógyszeradás, 
illetve orvos hívása, 2 - 2 esetben ( 6 - 6 %) mentőhívás, valamint segítségadás az esti 
lefekvéshez (5. sz. diagram). 
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Határozati javaslat: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladatának 
továbbműködtetéséhez. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Verbai lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Lajtai Ferencné ügyvezető 

Budapest, 2009. november 27. 

Tisztelettel és köszönettel: b,f,v" s>, , Yi 
lJ i ' ' J f . t / j r , 
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° Lajtai Ferencné 

ügyvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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