
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

 

2015. november 23-án 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy:  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítása a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás útján 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Osztály 

    Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

    

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

         jegyző 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

 
Ügyiratszám: 11539-17/2015. 

Ügyintéző: Puskás Anita 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2015. november 23-i ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítása a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás útján 

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.4.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 1.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült, 

mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

 

 

Kecskemét, 2015. november 5. 

 

                     Mák Kornél 

                     alpolgármester 

  

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

          /2015. (XI.23.) EtB számú határozat 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítása a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal kötött megállapodás útján 

 

 

A bizottság megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 11539-17/2015. ügyszámú előterjesztését, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 

 



3 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. november 25-én 

tartandó ülésére 

 

 
Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítása a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás útján 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

    Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: határozat- tervezet 

    

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:   
 

                

Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Esélyteremtési Bizottság                 …../2015. (XI.23.) EtB. sz. határozat 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                ALPOLGÁRMESTERE 

 
Ügyiratszám: 11539-16/2015. 

Ügyintéző: Puskás Anita 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2015. november 25-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítása a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás útján 

 

 

 

Jelenleg az önkormányzat fenntartásában működő Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága végzi a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást, amelynek 

keretén belül havi átlagban 104 fő ellátását biztosítja. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.), 2013. július 1. napjától hatályos 65. § (7) bekezdése szerint „a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás biztosítása állami feladat.” 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet  

szintén 2013. július 1. napjától hatályos 4/A. §-a alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) biztosítja az Szt. 

91. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével. 

 

A Főigazgatóság 2013. július 1. és 2015. december 31. között a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást a működési engedéllyel rendelkező jelenlegi fenntartókkal kötött 

megállapodásokkal biztosította.  

 

A Főigazgatóság a 2016. évre vonatkozóan is megküldte szerződéses ajánlatát, amely szerint a 

korábbi évekhez hasonlóan a 104 db készülék fenntartására évi 3.059.544,-Ft támogatást 

biztosítana Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 

 

Mivel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fontos szerepet tölt be az időskorúak szociális 

ellátásában, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Főigazgatósággal 2016. évre kötendő 

megállapodást jóváhagyni szíveskedjen.  

 

 

 

Kecskemét, 2015. november 5. 

 

                              Mák Kornél 

                              alpolgármester



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

        KÖZGYŰLÉSE 

____________________________________ 

 

                                                   

 

KIVONAT 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. november 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

          /2015. (XI.25.) határozata 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítása a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal kötött megállapodás útján 

 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 11539-16/2015. számú előterjesztését 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2016. évben történő 

további biztosítása érdekében a határozat mellékletében foglaltak szerint megállapodást köt a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, és felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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melléklet a …/2015. (XI.25.) határozathoz 

 

 

MEG[LLAPOD[S 

Jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s ell{t{s{ra 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{g 

Székhelye: 1132 Budapest, Visegr{di u. 49. 

Törzskönyvi sz{m: 802101 

Adósz{m: 15802107-2-41 

Banksz{mla sz{ma: M[K 10032000-00329905 

Képviseli: B{tori Zsolt 

Beoszt{sa: főigazgató 

Elérhetősége (e-mail, telefon): jelzorendszer@szgyf.gov.hu; 06-30/566-2290 

(tov{bbiakban: Megrendelő, vagy SZGYF) 

 

m{srészről 

 

Neve: Kecskemét Megyei Jogú V{ros Önkorm{nyzata 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Törzskönyvi sz{ma: 724540 

Adósz{ma: 15724540-2-03 

Banksz{mla sz{ma: 11732002-15337544 

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia 

Beoszt{sa: polg{rmester 

Elérhetősége (e-mail, telefon): szemereyne@kecskemet.hu; 76/513-527 

(tov{bbiakban: Feladatell{tó) 

(tov{bbiakban együtt: Felek) 

 

között alulírott helyen és napon, az al{bbi feltételek mellett. 

 

 

Preambulum 

 

1./ Megrendelő képviselője kijelenti, hogy a Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{gról 

szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A §-a alapj{n a jelzőrendszeres h{zi 

segítségnyújt{s ell{t{sa tekintetében {llami feladatell{t{sra kijelölt szerv. Ezen 

kötelezettségének jelen meg{llapod{s megkötésével kív{n eleget tenni.  

 

2./ Feladatell{tó képviselője kijelenti, hogy a fenntart{s{ban lévő szolg{ltatót bejegyezték 

a szolg{ltatói nyilv{ntart{sba a jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s ell{t{s{ra, s 

kinyilatkozza, hogy amennyiben a szolg{ltató működésében b{rmilyen v{ltoz{s {llna be 

(fenntartó, ell{t{si terület, készüléksz{m v{ltoz{s, stb.) úgy a szoci{lis, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolg{ltatók, intézmények és h{lózatok hatós{gi nyilv{ntart{s{ról és 
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ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 

gondoskodik a szolg{ltatói nyilv{ntart{sba vett adatok módosít{s{ról.  

 

3./ Felek kijelentik, hogy a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis ell{t{sokról szóló 1993. évi III. 

törvény (tov{bbiakban: Szt.) 65. § (7), 80. §, 90. § (4) és a 91. § (2) bekezdés b.) pontj{ban 

valamint a Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{gról szóló 316/2012. (XI.13.) 

korm{nyrendeletben meghat{rozottak figyelembevételével meg{llapod{st kötnek az Szt 65. 

§-a alapj{n a jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s ell{t{s biztosít{sa és finanszíroz{sa 

t{rgy{ban.  

 

4./ Jelen meg{llapod{ssal a Felek rögzítik a jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s ell{t{s{hoz 

a 2016. évi működési hozz{j{rul{s, illetve az egy feladategységre jutó teljesítmény ut{ni 

hozz{j{rul{s mértékét, valamint a működési hozz{j{rul{s alapj{ul szolg{ló ell{t{si területet 

a Feladatell{tó részére. 

 

I. 

A meg{llapod{s t{rgya 

 

1./ Megrendelő megrendeli a Feladatell{tótól 2016. janu{r 1. napj{tól 2016. december 31. 

napj{ig terjedő hat{rozott időszakra a jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s feladat 

elvégzését, amelyet a Feladatell{tó képviselője elfogad, és kijelenti, hogy v{llalja a feladat 

ell{t{s{t a fenntart{s{ban lévő szolg{ltató szolg{ltat{s{val. A szolg{ltat{st csak e 

meg{llapod{sban meghat{rozott szolg{ltató l{thatja el, a szolg{ltat{s nyújt{s{t a 

Feladatell{tó alv{llalkoz{sba nem adhatja. 

 

2./ Megrendelő v{llalja, hogy működési hozz{j{rul{st fizet Feladatell{tó részére, a feladat 

teljesítése sor{n felmerülő költségei finanszíroz{s{hoz, a III. pontban meghat{rozottak 

szerint, a jelen meg{llapod{s II/2. pontj{ban megnevezett szolg{ltató (a tov{bbiakban: 

Szolg{ltató) {ltal nyújtott szolg{ltat{shoz való hozz{j{rul{sként. 

 

3./ Feladatell{tó a működési hozz{j{rul{st elfogadja, és saj{t felelősségére v{llalja a feladat 

ell{t{s{t e meg{llapod{sban meghat{rozott időszak alatt a fenntart{s{ban működő, a 

meg{llapod{s II/2. pontj{ban meghat{rozott intézmény/szervezet szolg{ltatói 

nyilv{ntart{sba bejegyzett ell{t{si területen.  

 

 

II. 

A meg{llapod{s tartalma 

 

1./ Feladatell{tó kötelezettséget v{llal arra, hogy a feladat ell{t{sa sor{n a vonatkozó 

jogszab{lyi rendelkezéseknek, valamint a szakmai előír{soknak megfelelően j{r el. 

 

A feladat szakmai tartalma tekintetében figyelemmel kell lenni: 

- a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis ell{t{sokról szóló 1993. évi III. törvényre, 

- a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis intézmények szakmai feladatairól és 
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működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletre, valamint 

- a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis ell{t{sok igénybevételének rendjéről 

szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletre, 

- a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis ell{t{sok térítési díj{ról szóló 29/1993. 

(II. 17.) Korm. rendeletre, 

- az egyéb szakmai szab{lyokra. 

 

2./ Feladatell{tó a fenntart{s{ban lévő al{bbi szolg{ltató szervezetével l{ttatja el a feladatot: 

 

A szolg{ltató szervezet: 

  Neve: Egészségügyi és Szoci{lis Intézmények Igazgatós{ga Szegedi 

Tudom{nyegyetem H{ziorvosi Oktató Központja 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Piarist{k tere 7. 

  [gazati azonosítója: S0009790 

    Adósz{ma: 15340223-2-03 

    A szolg{ltat{s megnevezése: jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s 

   A szolg{ltat{s telephelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/C 

       A szolg{ltató nyilv{ntart{sba bejegyző hat{rozat sz{ma: BKC/001/926-3/2014. 

 Vezető neve: Dr. Kellermann Péter 

 Vezető elérhetősége: igazgatosag@alapellatas.hu; 06-76/514-020 

       Hat{lya: hat{rozott/hat{rozatlan*             (*a megfelelő aláhúzandó) 

A szolg{ltató nyilv{ntart{sba bejegyző hatós{g:     

 Neve: B{cs-Kiskun Megyei Korm{nyhivatal Szoci{lis és Gy{mhivatala 

 Címe: 6000 Kecskemét, De{k Ferenc tér 5. 

 

3./ Feladatell{tó jelen meg{llapod{s keretében kötelezően teljesítendő feladatmutatója 40 

db jelzőkészülék komplex működtetése. 

 

4./ Feladatell{tó {ltal a 3./ pont szerint kötelezőn túl v{llalt feladatmutató 64 db jelzőkészülék 

komplex működtetése. 

 

5./ Feladatell{tó a 3-4./ pontok alapj{n összesen 104 db jelzőkészülék komplex 

működtetését v{llalja a 2016. évben. 

 

6./ Feladatell{tó kötelezi mag{t arra, hogy a meg{llapod{snak és a mindenkor hat{lyos 

jogszab{lyoknak megfelelő szolg{ltat{st a jelen meg{llapod{s hat{lyba lépését követően 

folyamatosan nyújtja a meg{llapod{s tartama alatt. 

 

7./ Feladatell{tó a 2. pontban meghat{rozott szolg{ltató-szervezet alapító okirat{nak, 

szolg{ltatói nyilv{ntart{sba rögzített adatainak esetleges módosít{s{ról a Megrendelőt a 

döntés meghozatala, illetve a kérelem bead{s{t megelőzően, az ell{t{s biztons{gos 

megszervezése érdekében 15 nappal t{jékoztatni köteles.  

 

8./ A Feladatell{tó köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni a szolg{ltat{s 

nyújt{s{nak b{rmely okból való tartós akad{lyba ütközését. 

 

mailto:igazgatosag@alapellatas.hu


9 

 

9./ A Feladatell{tó köteles a Megrendelőnek 15 napon belül bejelenteni: 

a) a meg{llapod{s megkötésekor közölt b{rmilyen adatban illetve a meg{llapod{st 

befoly{soló körülményben v{ltoz{s {llt be, 

b) amennyiben a Feladatell{tó neve, székhelye, adósz{ma, annak a pénzforgalmi 

sz{ml{j{nak a sz{ma, amelyre a működési hozz{j{rul{s folyósít{s{t kéri, 

megv{ltozik, illetve új pénzforgalmi sz{ml{t nyit. 

 

10./ Feladatell{tó a bejelentéssel egyidejűleg a köteles a megv{ltozott adatokkal kapcsolatos 

dokumentumokat is megküldeni. A bejelentésnek a Megrendelőhöz való megérkezéséig a 

Megrendelő a jelen meg{llapod{sban rögzített adatokat tekinti hat{lyosnak.  

 

11./ Feladatell{tó kinyilv{nítja, hogy szoci{lis ell{t{s{nak jogszab{lyokban meghat{rozott 

szakmai követelményeit és az ell{t{shoz kapcsolódó nyilv{ntart{si, adatkezelési és 

adatvédelmi kötelezettségeket maradéktalanul ismeri, és kötelezettséget v{llal arra, hogy 

azokat a feladat ell{t{sa sor{n az {ltala fenntartott szolg{ltató szervezettel betartatja. 

 

12./ Feladatell{tó v{llalja, hogy az {ltala fenntartott szolg{ltató szervezetben a 

jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s ell{t{s{hoz biztosítja: 

a) a feladatell{t{shoz szükséges szakmai és a szakmai tevékenységet kisegítő 

létsz{mot, tov{bb{ a t{rgyi feltételeket, 

b) a feladatell{t{shoz szükséges, képesítési előír{soknak megfelelő szakszemélyzetet, 

c) az adatvédelemre és az adatok kezelésére vonatkozó jogszab{lyokkal is 

összhangban, a szakmai etika norm{inak tiszteletben tart{s{t, 

d) az ell{tottak jogainak érvényesülését, érdekeinek védelmét és a panaszjog 

érvényesítésének lehetőségét az Szt. 94/E-94/K. §, valamint a 97-99/A  §- i alapj{n. 

 

13./ Feladatell{tó v{llalja, hogy a szolg{ltat{sra vonatkozóan benyújtott panasz esetén a 

Szolg{ltató vezetője köteles azt haladéktalanul kivizsg{lni, és a vizsg{lat eredményéről, a 

megtett intézkedésekről ír{sban t{jékoztatni a panasztevőt. A t{jékoztat{snak ki kell 

terjednie arra, hogy amennyiben a vizsg{lat eredményével, vagy a megtett intézkedésekkel a 

panaszos nem ért egyet, abban az esetben a Feladatell{tóhoz, mint fenntartóhoz fordulhat.  

A Szolg{ltató vezetőjének döntése ellen benyújtott kifog{st 15 napon belül a Feladatell{tó 

bír{lja el.  

 

14./ Feladatell{tó - a II. 15. pontban részletezett szakmai besz{molóval együtt - köteles az 

adott félévben benyújtott panaszokról, és azok rendezéséről összegzett, ír{sbeli t{jékoztat{st 

adni az SZGYF részére. 

 

15./ Feladatell{tó szolg{ltató szervezete feladatell{t{s{val kapcsolatos szakmai 

tevékenységéről 2016. július 15. napj{ig féléves, valamint 2017. janu{r 15. napj{ig éves 

összesítésben ír{sban besz{mol a Megrendelőnek, mely besz{molót a 4. és 5. sz{mú melléklet 

szerint kell elkészítenie a Feladatell{tónak. 
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16./ Feladatell{tó v{llalja, hogy a külön jogszab{lyban meghat{rozott adatszolg{ltat{si 

kötelezettségének eleget tesz, illetve a statisztikai adatszolg{ltat{shoz szükséges adatokat a 

Megrendelő rendelkezésére bocs{tja. 

 

17./ Feladatell{tó tudom{sul veszi, hogy a Megrendelő hivatalos megkeresés útj{n, a 

meg{llapod{sban rögzített ell{t{s ell{totti létsz{ma tekintetében adatkérésre jogosult a 

Nemzeti Rehabilit{ciós és Szoci{lis Hivataltól.   

 

18./ Feladatell{tó v{llalja, hogy jelen meg{llapod{sban meghat{rozott időtartamban a 

meg{llapod{st nem mondja fel, a meg{llapod{s megszegése esetén a szolg{ltat{s folyamatos 

biztosít{sa érdekében a Megrendelő jogosult m{s módon az ell{t{st biztosítani, amelynek 

költségeit e meg{llapod{sban foglalt időtartamra vonatkozóan a Feladatell{tó megfizeti. 

 

 

III. 

A működési hozz{j{rul{s mértéke, folyósít{sa 

 

1./ Felek rögzítik, hogy a Feladatell{tó a jelen meg{llapod{sban rögzített a Megrendelő {ltal 

biztosított működési hozz{j{rul{sból biztosítja a feladatell{t{s megvalósít{s{t.  Feladatell{tó 

v{llalja, hogy amennyiben a működési hozz{j{rul{s a feladatell{t{s Feladatell{tó {ltal 

v{lasztott módj{hoz nem elégséges, úgy saj{t forr{saival a szükséges mértékig kiegészíti azt.  

Megrendelő a Feladatell{tó részére 2016. évben egy félévre bruttó 233.308,- Ft, a 2016. évre 

összesen 466.616,- Ft, azaz négysz{zhatvanhatezer-hatsz{ztizenhat forint, alap hozz{j{rul{st 

biztosít. 

 

2./ Megrendelő v{llalja, hogy 2016. évben egy félévre egy feladategység (kihelyezett 

készülék) ut{n bruttó 12.466,- Ft/db, a 2016. évre összesen 24.932,- Ft/db teljesítmény ut{ni 

hozz{j{rul{st biztosít 

 

3./ Megrendelő v{llalja, hogy az alap hozz{j{rul{son felül 2016. évre a v{llalt 104 db 

feladategység ut{n bruttó 2.592.928,- Ft, azaz kettőmillió ötsz{zkilencvenkettőezer 

kilencsz{zhuszonnyolcforint teljesítmény ut{ni hozz{j{rul{st biztosít. 

 

4./ A működési hozz{j{rul{s összege 2016. évre összesen bruttó 3.059.544,- Ft, azaz 

h{rommillió ötvenkilencezer ötsz{znegyvennégy forint. 

 

A feladat ell{t{s{val kapcsolatosan tov{bbi költségek kisz{ml{z{s{ra nem kerülhet sor a 

Feladatell{tó részéről. 

 

5./ A Megrendelő a működési hozz{j{rul{s összegét a Feladatell{tó al{bbi pénzintézetnél 

vezetett pénzforgalmi sz{mlasz{m{ra történő {tutal{ssal folyósítja: 

 

OTP Bank 11732002-15337544 

Pénzintézet neve Pénzforgalmi sz{mlasz{m 
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6./ Megrendelő kötelezettséget v{llal arra, hogy a működési hozz{j{rul{st megelőlegezi, 

amelyet féléves részletekben {tutal Feladatell{tó jelen meg{llapod{sban rögzített 

banksz{ml{j{ra. Megrendelő díjbekérőt nem tud elfogadni. 

A 2016. I. félévi működési hozz{j{rul{s előlegét a meg{llapod{s hat{lyba lépését követő 60 

napon belül utalja a Megrendelő, melynek tov{bbi feltétele a 2015. évre ugyanebben a 

t{rgyban kötött kor{bbi szerződés szakmai és pénzügyi elsz{mol{s{nak teljesítése, valamint 

a ki{llított végsz{ml{ban szereplő esetleges visszafizetési kötelezettség kiegyenlítése. 

A 2016. II. félévére vonatkozó működési hozz{j{rul{s előleg utal{sa az első félévre ki{llított 

végsz{mla figyelembevételével, a kapott előleg és a tényleges kihelyezett készüléksz{m 

alapj{n történik. 

A II. félévi működési hozz{j{rul{s előleg addig nem fizethető ki, amíg az I. félévi ki{llított 

végsz{ml{ban esetleges visszafizetési kötelezettség kiegyenlítésre nem kerül. 

 

A kapott előlegről a Feladatell{tó (előleg)sz{ml{t bocs{t ki az összeg banksz{ml{j{n történő 

jóv{ír{s{val megegyező teljesítési d{tum{val legkésőbb 15 napon belül. Az időszak végén a 

Feladatell{tó a tényleges teljesítés alapj{n elkészíti a végsz{ml{t az elsz{mol{ssal egyezően, 

az {ltal{nos forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a sz{mvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény, valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletben leírt tartalmi és alaki 

követelményeknek megfelelően. 

Az elsz{mol{st Feladatell{tó minden félévet követő hónap 15. napj{ig köteles teljesíteni.  

 

A kihelyezett készüléksz{m nem térhet el a szoci{lis, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolg{ltatók, intézmények {gazati azonosítój{ról és orsz{gos nyilv{ntart{s{ról szóló 

226/2006.(XI. 20.) Korm. rendelet 5. §-{ban meghat{rozott nyilv{ntart{sban (KENYSZI) 

rögzítettektől. Amennyiben az adatok között eltérés mutatkozik, úgy a végsz{mla ki{llít{sa 

tekintetében a KENYSZI adatait kell alapul venni. 

 

7./ 2016. évben az al{bbi ütemezésben folyósítja a Megrendelő az alap, valamint a 

teljesítmény ut{ni hozz{j{rul{s előlegét: 

 

Félév Alap 

hozz{j{rul{s (Ft) 

Teljesítmény ut{ni 

hozz{j{rul{s (Ft) 

Összesen kiutalandó 

működési hozz{j{rul{s 

előlege (Ft) 

1. 233.308,- 1.296.464,- 1.529.772,- 

2. 233.308,- 1.296.46,- 1.529.772,- 

 

8./ Felek rögzítik, hogy a működési hozz{j{rul{s összegének meghat{roz{s{t nem 

befoly{solhatja a Feladatell{tó {ltal meghat{rozott és dokument{lt intézményi térítési díjn{l 

alacsonyabb összegű intézményi térítési díj meghat{roz{sa.  

A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a 

Feladatell{tó rendeletben hat{rozza meg, de annak összege az SZGYF felé nem 

érvényesíthető. 

 

IV. 
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A működési hozz{j{rul{s felhaszn{l{s{nak szab{lyai 

 

1./ Feladatell{tó tudom{sul veszi, hogy a működési hozz{j{rul{s teljes összegét a feladatra 

haszn{lja fel a Szolg{ltató működtetésére készített éves költségvetésben meghat{rozott 

tételek szerinti bont{sban, a Szolg{ltatón{l felmerült feladattal kapcsolatos személyi 

juttat{sok, munkaadókat terhelő j{rulékok és szoci{lis hozz{j{rul{si adó és dologi 

költségekre jogosult felhaszn{lni. Feladatell{tó kiz{rólag a működési hozz{j{rul{s 

felhaszn{l{s{nak időtartama alatt felmerült és a feladat megvalósít{s{hoz szorosan és 

közvetlenül kapcsolódó költségeket sz{molhatja el. 

 

2./ A működési hozz{j{rul{s felhaszn{l{s{nak kezdő időpontja: 2016. év janu{r hó 1. nap. A 

működési hozz{j{rul{s felhaszn{l{s{nak véghat{rideje: 2016. év december hó 31. nap. 

 

 

V. 

Jelentési kötelezettség 

 

1./ Feladatell{tó minden hónapot követő 10. napig köteles a 3. sz{mú melléklet szerinti havi 

jelentést teljesíteni Megrendelő felé. A havi jelentési kötelezettség az SZGYF {ltal 

működtetett internetes felületen keresztül is teljesíthető. 

 

2./ Feladatell{tó kijelenti, hogy a működési hozz{j{rul{ssal t{mogatott szolg{ltat{s nyújt{sa 

érdekében felmerült költségeket, r{fordít{sokat elkülönítetten és naprakészen tartja nyilv{n. 

 

3./ Feladatell{tó kijelenti, hogy elektronikus úton jelentést ad a szoci{lis regiszteren illetve az 

igénybevevői nyilv{ntart{son keresztül, a mindenkor hat{lyos szoci{lis, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi Szolg{ltatók, intézmények {gazati azonosítój{ról és orsz{gos 

nyilv{ntart{s{ról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. A 

jelentéssel egyidejűleg a jelentés megtörténtéről, tartalm{ról a Megrendelőt a havi jelentés 

részeként t{jékoztatja. 

 

4./ A szoci{lis regiszterben történő negyedéves jelentést a https://jelentes.nrszh.hu, a 

központi elektronikus nyilv{ntart{sba történő napi jelentést a https://tevadmin.nrszh.hu 

internetes oldalon kell teljesíteni.  

 

5./ Amennyiben a Feladatell{tó az orsz{gos jelentési rendszerbe történő bejelentési 

kötelezettségnek hat{ridőben részben vagy egészben nem tesz eleget, vagy valótlan adatot 

szolg{ltat, úgy kötelezi mag{t, hogy az Szt. 92/L § (3) bekezdése alapj{n az orsz{gos jelentési 

rendszert működtető szerv {ltal kiszabott bírs{got megtéríti. 

 

 

VI.  

Ellenőrzés 

 

https://jelentes.nrszh.hu/
https://tevadmin.nrszh.hu/
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Feladatell{tó tudom{sul veszi, hogy az SZGYF valamint a Szolg{ltató székhelye, telephelye 

szerint illetékes SZGYF megyei kirendeltsége jogosult a jelentésben foglaltakat ellenőrizni a 

Szolg{ltató székhelyén, telephelyén. 

A Szolg{ltató ellenőrizhetőségének biztosít{sa a Feladatell{tó feladata. 

 

VII.  

Működési hozz{j{rul{s visszafizetése, kamat 

 

1./ A nem meg{llapod{sszerűen nyújtott szolg{ltat{s esetében a működési hozz{j{rul{st a 

Feladatell{tó a helyesbítő sz{ml{ban meghat{rozott értékben, részben vagy egészben a 

v{llalt feladatmutatótól való elmarad{s ar{ny{ban visszafizetni köteles. 

 

2./ Feladatell{tó tudom{sul veszi, hogy a működési hozz{j{rul{s teljes összegét vissza kell 

fizetnie, amennyiben:  

a) jelentési kötelezettségének nem tesz eleget a meg{llapod{s megszűnését 

követően, vagy hi{nypótl{si felhív{snak hat{ridőben nem-, vagy nem 

megfelelően tesz eleget, 

b) a meg{llapod{s megszűnését követően nem biztosítja az ellenőrzés feltételeit, 

vagy akad{lyozza annak lefolytat{s{t. 

 

3./ Feladatell{tó a jelen meg{llapod{sban kifejezetten elfogadja, hogy a visszafizetendő 

működési hozz{j{rul{s összege ut{n a folyósít{s időpontj{tól kezdődően a visszafizetés 

időpontj{ig - a részletfizetési kedvezmény vagy részletekben történő levon{s engedélyezése 

esetén az engedélyezés napj{ig - a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 

kamat{t is megfizeti.  

 

4./ A fizetendő kamat sz{mít{sakor az érintett napt{ri félévet megelőző utolsó napon 

érvényes jegybanki alapkamat ir{nyadó az adott napt{ri félév teljes idejére.  

 

5./ A követelés közlését követő 30 napon belül a Feladatell{tó köteles visszafizetni az abban 

meghat{rozott összegű szolg{ltat{si díjat és annak kamatait. 

 

6./ Jelen meg{llapod{ssal kapcsolatban keletkezett visszafizetéseket az al{bbi névre és 

sz{mlasz{mra kell teljesíteni: 

 

Jogosult neve:  Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{g 

Jogosult pénzforgalmi 

sz{mlasz{ma: 
 M[K 10032000-00329905 
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VIII. 

Z{ró rendelkezések 

 

1./ Feladatell{tó képviseletében al{író személy/ek kijelenti/k és igazolja/k a mellékletként 

csatolt 1-2 sz{mú dokumentumokkal, hogy jogosult/ak a szolg{ltató, illetve az 

intézményfenntartó képviseletére, tov{bb{ ennek alapj{n jelen Meg{llapod{s megkötésére és 

al{ír{s{ra. Al{író képviselő/k kijelenti/k, hogy a testületi szervei/k részéről a jelen 

meg{llapod{s megkötéséhez szükséges felhatalmaz{sokkal rendelkezik/nek, jelen 

jogügyletet jóv{hagyt{k és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosults{ga nincs, 

mely a Feladatell{tó részéről akad{lyozn{ vagy b{rmiben korl{tozn{ a jelen meg{llapod{s 

megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

 

2./ Feladatell{tó kijelenti, hogy az {ltala fenntartott, jelen meg{llapod{s szerinti Szolg{ltató 

vagy intézmény minden tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezné. 

 

3./ Feladatell{tó a meg{llapod{s al{ír{s{val nyilatkozik, hogy a szolg{ltat{s és ennek 

ellenérték teljesítésének jelen meg{llapod{sban, illetve a vonatkozó jogszab{lyokban 

meghat{rozott feltételeit és kitételeit megismerte és azokat jelen meg{llapod{s al{ír{s{val 

kifejezetten elfogadja. 

 

4./ A szolg{ltat{s igénybevételére vonatkozóan a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis 

ell{t{sokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet, a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis ell{t{sok igénybevételének rendjéről 

szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis ell{t{sok 

térítési díj{ról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint önkorm{nyzati intézmény 

esetén a Fenntartó rendeletében foglaltak, egyéb esetben a Feladatell{tó döntésében foglalt 

szab{lyok az ir{nyadóak.  

 

5./  Felek kijelentik, hogy jelen meg{llapod{s teljesítése sor{n kölcsönösen együttműködve 

j{rnak el, az esetleges vit{s kérdéseiket megkísérlik békés úton, egyeztetéssel rendezni, s 

amennyiben az nem vezet eredményre, úgy jogvit{ik eldöntésére a Megrendelő székhelye 

szerint illetékes törvényszéket jelölik ki. 

 

6./ Felek rögzítik az al{bbiakat:  

a) a meg{llapod{s hat{lyba lépésének napja 2016. janu{r 1.  

b)  a meg{llapod{s érvénybe lépésének napja az utolj{ra al{író al{ír{s{nak napja, 

c) a szerződő partner meg{llapod{s nélkül saj{t kock{zat{ra megkezdte az előteljesítést  

d) a megrendelő utólagosan az előteljesítést elfogadja. 

 

Jelen meg{llapod{s {ltal nem szab{lyozott kérdésekben a mindenkor hat{lyos Ptk. 

szerződésekre vonatkozó {ltal{nos rendelkezései és a vonatkozó {gazati jogszab{lyok 

előír{sai az ir{nyadók.  
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Felek fenti meg{llapod{st elolvast{k, közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal és 

jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt saj{t kezűleg, illetve al{ír{sra jogosult 

képviselőik útj{n, 4 eredeti péld{nyban, jóv{hagyólag írj{k al{.   

Budapest, 2015. ……………….. hó … nap  Kecskemét, 2015. ………….. hó … nap 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<..<.                                  <.<<<<<<<<<<<<<<<.. 

                     B{tori Zsolt                                                                     Szemereyné Pataki Klaudia 

                       főigazgató                                                                        polg{rmester 

 

 

Budapest, 2015. ……………….. hó … nap  Kecskemét, 2015. ………….. hó … nap 

 

 

<<<<<<<<<<<<..<<<.                                  .<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

                  pénzügyi ellenjegyzés (SZGYF)                                       pénzügyi ellenjegyzés 

 

 

 

Budapest, 2015. …………….. hó … nap 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<. 

                       jogi ellenjegyzés (SZGYF) 

 

 

A meg{llapod{shoz a Feladatell{tónak mellékletként kell csatolnia: 

1. sz{mú melléklet: A fenntartó nevében al{ír{sra jogosult személyek al{ír{si 

jogosults{g{nak igazol{sa (al{ír{si címpéld{ny, t{rsul{si meg{llapod{s, stb.) 

2. sz{mú melléklet: A szolg{ltatót a szolg{ltatói nyilv{ntart{sba bejegyző hat{rozat 

3. sz{mú melléklet: Havi jelentés 

4. sz{mú melléklet: Féléves szakmai besz{moló és elsz{mol{s a jelzőrendszeres h{zi 

segítségnyújt{s működési hozz{j{rul{s felhaszn{l{s{ról 

5. sz{mú melléklet: Éves szakmai besz{moló és elsz{mol{s a jelzőrendszeres h{zi 

segítségnyújt{s működési hozz{j{rul{s felhaszn{l{s{ról 

 

A mellékletek a meg{llapod{s elv{laszthatatlan részét képezik. 
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                                                                                                                    3. sz{mú melléklet 

 

HAVI JELENTÉS  

JELZŐRENDSZERES H[ZI SEGÍTSÉGNYÚJT[S SZOLG[LTAT[S SZAKMAI 

MUTATÓSZ[MAIRÓL 

2016. ……………………………hó 

 

 

AZONOSÍTÓ ADATOK 

 

Fenntartó 

Neve:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Címe:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Szolg{ltató szervezet  

Megnevezése:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

Címe:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Szolg{ltató szervezet szerződéssel érintett telephelye  

Megnevezése:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

Címe:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

(Telephelyre vonatkozó adatokat csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha ott 

szolg{ltat{s/ell{t{s történik, illetve a szerződésben feltűntetésre került. Amennyiben a 

szolg{ltat{s/ell{t{s több telephelyet is érint, valamennyi érintett telephely megnevezése és 

feltüntetése szükséges.) 

 

Az elsz{mol{ssal foglalkozó, javít{sra jogosult személy 

Neve: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Beoszt{sa:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Elérhetősége (e-mail, telefon):<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 

I. Tényleges készüléksz{m meghat{roz{sa: 
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2016. év. 

„Kihelyezett 

készülékekkel 

bíró napok 

sz{ma” 

Hónap 

napjainak 

sz{ma 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató 

a b c = a / b 

Janu{r 
 31  

Febru{r 
 29  

M{rcius 
 31  

[prilis 
 30  

M{jus 
 31  

Június 
 30  

Július 
 31  

Augusztus 
 31  

Szeptember  
 30  

Október 
 31  

November 
 30  

December 
 31  

Összesen: 
 366  

 

Kitöltési útmutató: 

Csak szoci{lisan r{szorultakra vonatkozóan kell kitölteni.  
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a. jelzésű oszlop. Kihelyezett készülékkel terhelt napok sz{ma: az összes kihelyezett 

készülék darabsz{ma szorozva azokkal a napt{ri napokkal, amikor a készülék az ell{tottal 

kötött meg{llapod{s alapj{n kihelyezésre került. (pl.: janu{rban 39 készülék 31 napig, 3 

készülék 17 napig került kihelyezésre, akkor (39x31) + (3x17) = 1 260 lesz a kihelyezéssel bíró 

napok sz{ma. Az ell{t{si napokba belesz{mít a kihelyezés napja, de nem sz{mít bele a 

készülék visszavételezésének a napja. 

c. jelzésű oszlop. Ténylegesen teljesített feladatmutató: az a.) oszlop értéke osztva a b.) 

oszlop értékével, azaz a kihelyezett készülékkel terhelt napok sz{ma osztva a hónap 

napjainak sz{m{val.  Tört sz{m esetén a feladatmutatót két tizedes jegyig kell megadni, a 

kerekítés szab{lyait alkalmazva. (pl.: a fenti példa folytat{saként: júliusban 1260 a 

kihelyezéssel bíró napok sz{ma. 1260 / 31 nap = 40,6451 kerekítés szab{lyai szerint 40,65 

lesz a ténylegesen teljesített feladatmutató.  

 

Összesen sor: a kihelyezett készülékekkel bíró napok sz{m{nak összege osztva a hónapok 

napjainak sz{m{nak összegével: a.) oszlop összesen értéke osztva b.) oszlop összesen 

értékével. 

 

II. Havi jelentés a segélyhív{sokról 

1. Időszak: 2016.  ............................. hónap 

2. Szakmai központ neve:.................................................................................................................. 

3. Segélyhív{sok sz{ma:..................................................................................................................... 

4. Jelzőkészülékek sz{ma:................................................................................................................. 

5. Ell{tottak sz{ma:............................................................................................................................ 

6. Szoci{lis gondozók sz{ma:............................................................................................................ 

7.Ell{tott települések sz{ma:............................................................................................................. 

8. A segélyhív{sok sz{ma a hónap napjai szerint:  

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. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

                

 

9. A segélyhív{sok sz{ma a hét napjai és napszakok szerint: 

 H K SZ CS P SZO V 
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0-6 óra között        

6-12 óra között        

12-18 óra között        

18-24 óra között        

 

10. A segélyhív{sok sz{ma településenként (a t{bl{zat bővíthető): 

Település neve A segélyhív{sok sz{ma 

    

    

    

    

    

 

11. A segélyhív{sok főbb okai: 

A segélyhív{s oka A segélyhív{sok sz{ma 

Pszichés probléma   

Elesés   

Betegség, rosszullét   

Krízishelyzet  

Higiénés szükséglet miatt   

Téves riaszt{s  

Segítés az esti lefekvéshez   

Egyéb okok   

  

 

12. Az esetek megold{sa 
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Eset megold{sa Esetek sz{ma 

Beszélgetés, megnyugtat{s   

Gyógyszerad{s saj{t gyógyszerből   

H{zi- vagy ügyeletes orvos hív{sa   

Mentőhív{s   

Rendőrség értesítése  

Katasztrófavédelmi szervek (tűzoltós{g, polg{ri 

védelem) értesítése  

Gondoz{s: pelenkacsere, mosdat{s, felsegítés, 

folyadékpótl{s,   

Téves riaszt{sról meggyőződés  

Esti lefekvésnél segítségad{s   

Egyéb (kérjük ismertesse): 
  

 

13.  A rendszerből a hónap sor{n kikerült személyek sz{ma (akiknél a készüléket 

leszerelték): .................................................................... 

14. Az ell{t{sból kikerült személyek, és a kikerülés oka /Fő/ (kérjük, az al{bbi lehetséges 

okok szerint kódolja):  

1 – elhal{loz{s    

2 - bentlak{sos intézménybe kerülés   

3 - kórh{zba kerülés   

4 - saj{t kérésre   

5 - gondozó, hozz{tartozó kérésére   

6 - alkalmatlans{g a rendszer kezelésére   

7 - egyéb (kérjük ismertesse):  
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15. A rendszerbe a hónap sor{n bekerült személyek sz{ma:................. 

16. A rendszerben h{zi segítségnyújt{sban is részesülők sz{ma:<<<< 

17. Bekerülésre v{rakozók sz{ma:<<<<<< 

18. A teljesített feladatmutatók:  

Szoci{lisan r{szorulók 

esetében 

Szoci{lisan nem 

r{szorulók esetében  

Összesen 

 

 

  

 

 

 

Kelt:                       2016.                         hó      nap 

 

 

 

 

…….……………………………………………… 

szolg{ltató/intézmény képviseletére jogosult 

  al{ír{sa 
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Féléves besz{mol{shoz és elsz{mol{shoz!     4. sz{mú melléklet 

 

Beküldendő: a Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{g részére (1132 Budapest, 

Visegr{di u. 49.) 1 péld{nyban, fenntartói pecséttel és al{ír{ssal hitelesítve. 

Hat{ridő: 2016. július 15. 

 

 

SZAKMAI BESZ[MOLÓ ÉS ELSZ[MOL[S  

A JELZŐRENDSZERES H[ZI SEGÍTSÉGNYÚJT[S 2016. I. FÉLÉVI 

MŰKÖDTETÉSÉRŐL 

 

2016. év június 30-{n érvényes meg{llapod{s sz{ma………………………… 

Elsz{mol{si időszak: 2016. janu{r 1. – 2016. június 30. 

 

 

A.) AZONOSÍTÓ ADATOK 

 

Fenntartó 

 

Neve:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Címe:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Adósz{ma:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...<<<<<<< 

 

Szolg{ltat{st nyújtó intézmény, szolg{ltató, telephely 

Megnevezése:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<.<<<. 

Címe:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<<< 

Adósz{ma (ha rendelkezik ön{lló adósz{mmal):<<<<<<<<<.<<<<<<<. 

[gazati azonosítója: ................................................................................................................... 

(Telephelyre vonatkozó adatokat csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha ott szolg{ltat{s/ell{t{s 

történik. Amennyiben a szolg{ltat{s/ell{t{s több telephelyet is érint, valamennyi érintett telephely 

megnevezése és feltüntetése szükséges. Kérjük annak feltüntetését, hogy a szolg{ltat{s/ell{t{s 

intézményben/szolg{ltatón{l/telephelyen történik-e. Ha a szolg{ltat{s/ell{t{s több helyen történik, azt 

az előbbiek szerint kérjük külön-külön feltüntetni.) 

 

Az elsz{mol{ssal foglalkozó, javít{sra jogosult személy 

Neve:.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<<<<< 

Beoszt{sa:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...<<<...<<< 

Elérhetősége (e-mail, telefon):<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

B.) T[MOGAT[S ELSZ[MOL[SA 
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Szerződés szerinti feladatmutató:<<<<<<<<<<db készülék 

(Amennyiben a feladatmutató évközben módosult, akkor az utolsó módosít{s szerinti értéket kell 

megadni.) 

Tényleges feladatmutató meghat{roz{sa: 

 

2016. év. 

Kihelyezett 

készülékekkel 

bíró napok sz{ma 

Hónap 

napjainak 

sz{ma 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató 

a b c = a / b 

Janu{r 
 31  

Febru{r 
 29  

M{rcius 
 31  

[prilis 
 30  

M{jus 
 31  

Június 
 30  

Összesen 
 182  

 

Kitöltési útmutató: 

Csak szoci{lisan r{szorultakra vonatkozóan kell kitölteni.  

a. jelzésű oszlop. Kihelyezett készülékkel terhelt napok sz{ma: az összes kihelyezett 

készülék darabsz{ma szorozva azokkal a napt{ri napokkal, amikor a készülék az ell{tottal 

kötött meg{llapod{s alapj{n kihelyezésre került. (Pl. janu{rban 39 készülék 31 napig, 3 

készülék 17 napig került kihelyezésre, akkor (39x31)+(3x17)=1260 lesz a kihelyezéssel bíró 

napok sz{ma. Az ell{t{si napokba belesz{mít a kihelyezés napja, de nem sz{mít bele a 

készülék visszavételezésének a napja. 

 

c. jelzésű oszlop. Ténylegesen teljesített feladatmutató: az a.) oszlop értéke osztva a b.) 

oszlop értékével, azaz a kihelyezett készülékkel terhelt napok sz{ma osztva a hónap 

napjainak sz{m{val.  Tört sz{m esetén a feladatmutatót két tizedes jegyig kell megadni, a 

kerekítés szab{lyait alkalmazva. (Pl. a fenti példa folytat{saként: Janu{rban 1260 a 

kihelyezéssel bíró napok sz{ma. 1260 / 31 nap = 40,6451 kerekítés szab{lyai szerint 40,65 

lesz a ténylegesen teljesített feladatmutató.  
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Amennyiben évközi befogad{s vagy évközi megszűnés esetén nem egész hónapban 

történt a szolg{ltat{s nyújt{sa, akkor a b.) jelzésű oszlopban, a hónap napjainak sz{m{n{l 

feltüntetett értéket módosítani kell arra, ami a tényleges teljesítésre vonatkozik. (Pl. 2016. 

janu{r 1. - 2016. m{rcius 31-ig tartó finanszíroz{s esetén {prilistól júniusig nulla értékekkel 

kerül kitöltésre a t{bl{zat)  

 

Összesen sor: a kihelyezett készülékekkel bíró napok sz{m{nak összege osztva a hónapok 

napjainak sz{m{nak összegével: a.) oszlop összesen értéke osztva b.) oszlop összesen 

értékével. 

 

Tényleges feladatmutatóra jutó t{mogat{s összegének, valamint az elsz{mol{s 

különbözetének meghat{roz{sa 

 Adatok forintban 

Megnevezés A szerződésben 

meghat{rozott 

működési hozz{j{rul{s  

2015. évre kiutalt 

működési 

hozz{j{rul{s  

Ténylegesen teljesített 

feladatmutató ut{n 

működési hozz{j{rul{s  

a b c 

Alap 

hozz{j{rul{s: 

   

Teljesítmény 

ut{ni 

hozz{j{rul{s: 

   

Összesen:    

Különbözet (c – b):  

Meg{llapított intézményi térítési díj összege (Ft/nap): ……………….………………-Ft. 

Meg{llapított intézményi térítési díj összege (Ft/hó): …………………...……………-Ft. 

2016. I: félévben befolyt személyi térítési díj összege összesen: …………………….-Ft.. 

 

Kitöltési útmutató  

b) jelzésű oszlop: A t{rgyév I. félévében ténylegesen kiutalt összeget csökkenteni kell az 

évközben feladatmutató csökkentése miatt visszautalt összeggel.  

 c) jelzésű oszlop: 

1. Alap hozz{j{rul{s összege:  

 ha a tényleges feladatmutató féléves {tlagban egyenlő vagy nagyobb, 

mint 40 (illetve nem egész évben történő t{mogat{s esetén ennek időar{nyos 

része), akkor az alap hozz{j{rul{s összege a szerződésben meghat{rozott 

összeggel megegyezik, 

 ha a tényleges feladatmutató féléves {tlagban kisebb, mint 40 (illetve nem 

egész évben történő t{mogat{s esetén ennek időar{nyos része), akkor az alap 

hozz{j{rul{s összegét az al{bbiak szerint kell meghat{rozni: 



25 

 

 Tényleges feladatmutató 

--------------------------------  X 100 = <<<.% (egész %-ra kerekítve) 

              40 

Alap hozz{j{rul{s összege = szerződésben meghat{rozott összeg X < %. 

2. Teljesítmény ut{ni hozz{j{rul{s összege: Teljesítmény ut{ni hozz{j{rul{s összege 

= ténylegesen teljesített feladatmutató X a szerződésben meghat{rozott egy 

feladategységre jutó alap hozz{j{rul{s összege.  

3. Összesen: A tényleges feladatmutató alapj{n j{ró hozz{j{rul{s összege nem lehet 

magasabb, mint a szerződésben meghat{rozott összeg.  Amennyiben magasabb összeg 

kerül meg{llapít{sra a ténylegesen j{ró feladatmutató alapj{n, mint a 

meg{llapod{sban szereplő összeg, a szerződésben szereplő összeget kell beírni. 

Különbözet = a tényleges feladatmutatók alapj{n j{ró hozz{j{rul{s összesen összege – 2015. 

év I. félévére kiutalt hozz{j{rul{s összege. A különbözet 0 vagy negatív összeg lehet. A 

különbözet összegét az elsz{mol{s benyújt{s{val egyidejűleg vissza kell fizetni a 

meg{llapod{sban meghat{rozott sz{mlasz{mra. A kamat összegét abban az esetben kell 

kisz{mítani, amennyiben a tényleges feladatmutató nem éri el a kötelezően teljesítendő 

feladatmutatót, azaz a 40 darabot!  

 

B.) SZAKMAI BESZ[MOLÓ 

 Féléves segélyhív{si összesítő településenkénti bont{sban  

(Csak szoci{lisan r{szorultakra vonatkozóan kell kitölteni!) 
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Rendelkezésre {lló készülékek sz{ma: <<<<<<<<<<<<<<. 

 

 

Kitöltési útmutató: 

Rendelkezésre {lló készülékek sz{ma: mindazon készülékek, amelyek a szolg{ltat{s 

nyújt{s{hoz rendelkezésre {llnak, függetlenül a szerződésben v{llalt teljesítéstől, és a 

tényleges kihelyezéstől.  

Települések neve: a t{bl{zat tov{bb bővíthető annyi sorral, ah{ny településen megvalósult 

adott félévben a szolg{ltat{s nyújt{sa. Az érintett településeket minden esetben fel kell 

tüntetni, függetlenül attól, hogy történt-e segélyhív{s, illetőleg volt-e szükség tényleges 

segítségnyújt{sra. Kérjük, hogy a t{bl{zatban a szolg{ltat{sban érintett valamennyi 

települést tüntessék fel. 

Az ell{t{sban részesülők sz{ma: az adott félévben azon szoci{lisan r{szorult személyek 

sz{ma, akik jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s szolg{ltat{sra vonatkozóan 

meg{llapod{ssal rendelkeztek. Az adott félévben azon ell{tottak feltüntetése is szükséges, 

akik a szolg{ltat{st nem a félév minden napj{n vették igénybe. (Péld{ul a jelzőkészülék 

janu{r 12-én került kihelyezésre, vagy a szolg{ltat{s nyújt{sa m{jus 5-én megszűnt.) Ha 

ugyanazon készülék meg{llapod{s megszűnése miatt több ell{totthoz is került, akkor 

valamennyi ell{tott sz{m{nak feltüntetése szükséges. (pl.: {prilis 15. napj{val megszűnik a 

meg{llapod{s X.P.-vel és {prilis 16. napj{val a készülék kikerül X.Y-hoz, akkor mindkét 

személy feltüntetése szükséges.) 

Települések 

neve 
Megye 

J{r{s 

neve 

Ell{t{sban 

részesülők 

sz{ma (fő) 

Kihelyezett 

készülékek 

sz{ma (db) 

Segélyhív{sok sz{ma (db) 

Segítségn

yújt{st 

igénylő 

riaszt{s 

Teszt-

riaszt{

s 

Téves 

riaszt{s 

Összes

en 

             

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Összesen:       
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Kihelyezett készülékek sz{ma oszlopban az adott félévben szoci{lisan r{szorult 

személyeknél kihelyezett jelzőkészülékek sz{m{t kell feltüntetni településenkénti 

bont{sban. Ha a készülék csak tört évben került kihelyezésre, akkor is egy darabnak kell 

feltüntetni. Amennyiben ugyanazon készülék több ell{totthoz került kihelyezésre (pl. 

megszűnés és új meg{llapod{s megkötése miatt), akkor az adott készülék az adott félévben 

csak egy készüléknek sz{mít, azaz egy darabnak kell feltüntetni. 

A segélyhív{sok sz{ma esetében külön kell rögzíteni azon riaszt{sokat, amelyek 

segítségnyújt{st igénylő riaszt{sok voltak, illetve melyeket a rendszer tesztelése érdekében 

vagy tévesen indítottak.  

A téves riaszt{s oszlopban a segélyhív{sok sz{m{ból azokat kell feltüntetni, amelyek 

indít{s{ra tévedésből került sor és esetükben tényleges segítségnyújt{sra nem volt szükség.  

 

Az ell{t{sból történő kikerülés okai 

(Csak szoci{lisan r{szorultakra vonatkozóan kell kitölteni!) 

Az ell{t{sból történő kikerülés okai  

2016. I. félévben 

Ell{t{sból kikerült 

személyek sz{ma (fő) 

elhal{loz{s  

bentlak{sos intézménybe kerülés  

kórh{zba kerülés  

saj{t kérésre  

gondozó, hozz{tartozó kérésére  

alkalmatlans{g a rendszer kezelésére  

egyéb (felsorol{s): ................................................  

Összesen:  

 

Kitöltési útmutató:  

A jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{sra vonatkozó meg{llapod{s 

megszűnésének/megszüntetésének okai mellett az ell{t{sból kikerülő személyek sz{m{t 

kell megjelölni a szerződésben foglalt kezdő időpont és 2016. június 30. napja közötti 

időszakra vonatkozóan. Az egyéb kategória sorai bővíthetőek.  

Az ell{t{st igénybevevők szoci{lis r{szorults{ga 

 

Szoci{lis r{szorults{g oka Szoci{lisan r{szorultak 

sz{ma a félévben (fő) 

Egyedül élő 65 év feletti személy   

Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy  

Egyedül élő pszichi{triai beteg  

Kétszemélyes h{ztart{sban élő 65 év feletti, illetve 

súlyosan fogyatékos vagy pszichi{triai beteg személy 

 

 a) Szoci{lisan r{szorult személyek sz{ma összesen:  

Szoci{lisan nem r{szorultak sz{ma a félévben (fő) 
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 b) Szoci{lisan nem r{szorultak sz{ma összesen:  

Összesen: a)+b)  

 

Kitöltési útmutató: 

A t{bl{zatban a szoci{lis igazgat{sról és a szoci{lis ell{t{sokról szóló 1993. évi III. törvény 

65. § (4) bekezdésében meghat{rozott r{szorults{gi kategóri{k szerint kell rögzíteni a 

jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{sban részesülők sz{m{t. A t{bl{zatban mindazon 

személyeket fel kell tüntetni, akik a félév sor{n meg{llapod{ssal rendelkeztek, függetlenül 

attól, hogy a meg{llapod{s megszüntetésre került vagy sem. 

Külön sorban kérjük feltüntetni a szoci{lisan nem r{szorultak összesen sz{madat{t. 

 

Az ell{t{st igénybe vevők életkori megoszl{sa 

 

 65-69 év 70-74 év 75-79 év 80 év feletti Egyéb 

egyedül 

élő 

személy 

     

csal{dban 

élő 

személy 

     

 

Kitöltési útmutató:  

A t{bl{zatban valamennyi, a jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{sban részesülő szoci{lisan 

r{szorult személyt fel kell sorolni, akik az elsz{mol{si időszakban meg{llapod{ssal 

rendelkeztek. 

A rendszer műszaki adatai 

 

Alkalmazott műszaki rendszer típusa: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<. 

 

Adat{tvitel módja: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...<. 

 

Segélyhívó készülékek üzemeltetés módja: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

 

Diszpécserközpont üzemeltetésének módja: <.<<<<<<<<<..<<<<<<<<<<. 

 

Kitöltési útmutató: 

Alkalmazott műszaki rendszer típusa lehet péld{ul Guards; Mohanet; Mobiltelefon-

készülékek (pl. Easy 5, Nokia, Emporia); Bodyguard; Vivago; Életvonal24, vagy egyéb. 

Adat{tvitel módja h{romféle lehet: URH; telefonvonalas; mobil (SIM k{rty{s), kérjük ezek 

közül v{lasztva v{laszoljon. Amennyiben több fajta rendszert működtetnek, kérjük 

jelezzék, hogy vegyes rendszer és tüntessék fel az összes adat{tviteli módot. 
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Segélyhívó készülékek üzemeltetés módja lehet saj{t tulajdonú készülék, bérelt vagy 

lízingelt készülék, vegyes, vagy egyéb. 

Diszpécserközpont üzemeltetésének módja lehet saj{t tulajdon; v{s{rolt szolg{ltat{s vagy 

egyéb. 

A t{bl{zatban valamennyi, a jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{sban részesülő szoci{lisan 

r{szorult személyt fel kell sorolni, akik az elsz{mol{si időszakban meg{llapod{ssal 

rendelkeztek. 

 

Személyi feltételek 

 

 

Szakmai körzetek sz{ma: ………………………………….. 

 

Egy időben ügyeletben lévő gondozók sz{ma munkaidőben (fő): ……………………….. 

 

Egy időben ügyeletben lévő gondozók sz{ma munkaidőben (fő): ……………………….. 

 

 

Kitöltési útmutató:  

A jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{sban foglalkoztatott szoci{lis gondozók, valamint vezető 

gondozók 2016. június 30-{n fenn{lló sz{m{t szükséges feltüntetni a tényleges létsz{m 

oszlopban (évközi megszűnés esetén az utolsó teljes negyedév z{rónapj{n aktu{lis {llapotot 

szükséges rögzíteni), a foglalkoztat{s módj{tól függetlenül. 

Az eltérés oszlop sz{madatait a jogszab{ly {ltal meghat{rozott minim{lis létsz{m, valamint a 

tényleges létsz{m különbözete adja.  

Amennyiben több szakmai körzet van, akkor kérjük, hogy a szakmai körzet nevének 

feltüntetésével külön-külön szíveskedjen megadni az egy időben ügyeletben lévő gondozók 

sz{m{t (külön a munkaidőben és külön a munkaidőn túl). 

 

Egyéb szakmai jellemzők, megjegyzés: 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... 

 

Munkakör Jogszab{ly {ltal előírt minimum 

létsz{m 

Tényleges 

létsz{m (fő) 

Eltérés (+ vagy – 

előjellel) 

Szoci{lis gondozó (40 készülékenként legal{bb 2 fő)   

Vezető gondozó 
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Felelősségem tudat{ban kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valós{gnak 

megfelelnek. 

 

Kelt: ........................................................................................... 

 

 

..................................................... 

                                                                                                             a fenntartó cégszerű al{ír{sa  

                                                                                                                 és bélyegzője 
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Éves besz{mol{shoz és elsz{mol{shoz!     5. sz{mú melléklet 

 

Beküldendő: a Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{g részére (1132 Budapest, 

Visegr{di u. 49.) 1 péld{nyban, fenntartói pecséttel és al{ír{ssal hitelesítve. 

Hat{ridő: 2017.janu{r 15. 

 

 

SZAKMAI BESZ[MOLÓ ÉS ELSZ[MOL[S  

A JELZŐRENDSZERES H[ZI SEGÍTSÉGNYÚJT[S 2016. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRŐL 

 

 

2016. év december 31-én érvényes szerződés sz{ma………………………… 

Elsz{mol{si időszak: 2016. janu{r 1. – 2016. december 31. 

 

C.) AZONOSÍTÓ ADATOK 

 

Fenntartó 

 

Neve:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Címe:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Adósz{ma:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..<<<<<<< 

 

Szolg{ltat{st nyújtó intézmény, szolg{ltató, telephely 

Megnevezése:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<<<. 

Címe:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<<< 

Adósz{ma (ha rendelkezik ön{lló adósz{mmal):<<<<<<<<<<<<<<<<. 

[gazati azonosítója: ................................................................................................................... 

 

(Telephelyre vonatkozó adatokat csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha ott szolg{ltat{s/ell{t{s 

történik. Amennyiben a szolg{ltat{s/ell{t{s több telephelyet is érint, valamennyi érintett telephely 

megnevezése és feltüntetése szükséges. Kérjük annak feltüntetését, hogy a szolg{ltat{s/ell{t{s 

intézményben/szolg{ltatón{l/telephelyen történik-e. Ha a szolg{ltat{s/ell{t{s több helyen történik, azt 

az előbbiek szerint kérjük külön-külön feltüntetni.) 

 

 

Az elsz{mol{ssal foglalkozó, javít{sra jogosult személy 

Neve: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Beoszt{sa:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<<<< 

Elérhetősége (e-mail, telefon):<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

B.) T[MOGAT[S ELSZ[MOL[SA 



32 

 

Szerződés szerinti feladatmutató:<<<<<<db készülék 

(Amennyiben a feladatmutató évközben módosult, akkor az utolsó módosít{s szerinti értéket kell 

megadni.) 

Tényleges feladatmutató meghat{roz{sa: 

 

2016. év. 

„Kihelyezett 

készülékekkel bíró 

napok száma” 

Hónap napjainak 

száma 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató 

a b c = a / b 

Január 
 31  

Február 
 29  

Március 
 31  

Április 
 30  

Május 
 31  

Június 
 30  

Július 
 31  

Augusztus 
 31  

Szeptember  
 30  

Október 
 31  

November 
 30  

December 
 31  

Összesen: 
 366  
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Kitöltési útmutató: 

Csak szoci{lisan r{szorultakra vonatkozóan kell kitölteni.  

a. jelzésű oszlop. Kihelyezett készülékkel terhelt napok sz{ma: az összes kihelyezett 

készülék darabsz{ma szorozva azokkal a napt{ri napokkal, amikor a készülék az ell{tottal 

kötött meg{llapod{s alapj{n kihelyezésre került. (Pl. janu{rban 39 készülék 31 napig, 3 

készülék 17 napig került kihelyezésre, akkor (39x31)+(3x17)=1260 lesz a kihelyezéssel bíró 

napok sz{ma. Az ell{t{si napokba belesz{mít a kihelyezés napja, de nem sz{mít bele a 

készülék visszavételezésének a napja. 

 

c. jelzésű oszlop. Ténylegesen teljesített feladatmutató: az a.) oszlop értéke osztva a b.) 

oszlop értékével, azaz a kihelyezett készülékkel terhelt napok sz{ma osztva a hónap 

napjainak sz{m{val.  Tört sz{m esetén a feladatmutatót két tizedes jegyig kell megadni, a 

kerekítés szab{lyait alkalmazva. (Pl. a fenti példa folytat{saként: Janu{rban 1260 a 

kihelyezéssel bíró napok sz{ma. 1260 / 31 nap = 40,6451 kerekítés szab{lyai szerint 40,65 

lesz a ténylegesen teljesített feladatmutató.  

Amennyiben évközi befogad{s vagy évközi megszűnés esetén nem egész hónapban 

történt a szolg{ltat{s nyújt{sa, akkor a b.) jelzésű oszlopban, a hónap napjainak sz{m{n{l 

feltüntetett értéket módosítani kell arra, ami a tényleges teljesítésre vonatkozik. (Pl. 2016. 

janu{r 1. - 2016. m{rcius 31-ig tartó finanszíroz{s esetén {prilistól júniusig nulla értékekkel 

kerül kitöltésre a t{bl{zat)  

 

Összesen sor: a kihelyezett készülékekkel bíró napok sz{m{nak összege osztva a hónapok 

napjainak sz{m{nak összegével: a.) oszlop összesen értéke osztva b.) oszlop összesen 

értékével. 

 

Tényleges feladatmutatóra jutó t{mogat{s összegének, valamint az elsz{mol{s 

különbözetének meghat{roz{sa 

Megnevezés A szerződésben 

meghat{rozott 

működési hozz{j{rul{s  

2015. évre kiutalt 

működési 

hozz{j{rul{s  

Ténylegesen teljesített 

feladatmutató ut{n 

működési hozz{j{rul{s  

a b c 

Alap 

hozz{j{rul{s: 

   

Teljesítmény 

ut{ni 

hozz{j{rul{s: 

   

Összesen:    

Különbözet (c – b):  

 

Meg{llapított intézményi térítési díj összege (Ft/nap): ……………….………………-Ft. 

Meg{llapított intézményi térítési díj összege (Ft/hó): …………………...……………-Ft. 
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2016. I: félévben befolyt személyi térítési díj összege összesen: …………………….-Ft.. 

 

Kitöltési útmutató  

b) jelzésű oszlop: A t{rgyév I. félévében ténylegesen kiutalt összeget csökkenteni kell az 

évközben feladatmutató csökkentése miatt visszautalt összeggel.  

 c) jelzésű oszlop: 

4. Alap hozz{j{rul{s összege:  

 ha a tényleges feladatmutató féléves {tlagban egyenlő vagy nagyobb, 

mint 40 (illetve nem egész évben történő t{mogat{s esetén ennek időar{nyos 

része), akkor az alap hozz{j{rul{s összege a szerződésben meghat{rozott 

összeggel megegyezik, 

 ha a tényleges feladatmutató féléves {tlagban kisebb, mint 40 (illetve nem 

egész évben történő t{mogat{s esetén ennek időar{nyos része), akkor az alap 

hozz{j{rul{s összegét az al{bbiak szerint kell meghat{rozni: 

 Tényleges feladatmutató 

--------------------------------  X 100 = <<<.% (egész %-ra kerekítve) 

              40 

Alap hozz{j{rul{s összege = szerződésben meghat{rozott összeg X < %. 

5. Teljesítmény ut{ni hozz{j{rul{s összege: Teljesítmény ut{ni hozz{j{rul{s összege 

= ténylegesen teljesített feladatmutató X a szerződésben meghat{rozott egy 

feladategységre jutó alap hozz{j{rul{s összege.  

6. Összesen: A tényleges feladatmutató alapj{n j{ró hozz{j{rul{s összege nem lehet 

magasabb, mint a szerződésben meghat{rozott összeg.  Amennyiben magasabb összeg 

kerül meg{llapít{sra a ténylegesen j{ró feladatmutató alapj{n, mint a 

meg{llapod{sban szereplő összeg, a szerződésben szereplő összeget kell beírni. 

Különbözet = a tényleges feladatmutatók alapj{n j{ró hozz{j{rul{s összesen összege – 2015. 

év I. félévére kiutalt hozz{j{rul{s összege. A különbözet 0 vagy negatív összeg lehet. A 

különbözet összegét az elsz{mol{s benyújt{s{val egyidejűleg vissza kell fizetni a 

meg{llapod{sban meghat{rozott sz{mlasz{mra. A kamat összegét abban az esetben kell 

kisz{mítani, amennyiben a tényleges feladatmutató nem éri el a kötelezően teljesítendő 

feladatmutatót, azaz a 40 darabot!  

 

 

D.) SZAKMAI BESZ[MOLÓ 

 

Éves segélyhív{si összesítő településenkénti bont{sban  

(Csak szoci{lisan r{szorultakra vonatkozóan kell kitölteni!) 
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Rendelkezésre {lló készülékek sz{ma: <<<<<<<<<<<<<<. 

 

Kitöltési útmutató:  

 

Rendelkezésre {lló készülékek sz{ma: mindazon készülékek, amelyek a szolg{ltat{s 

nyújt{s{hoz rendelkezésre {llnak, függetlenül a szerződésben v{llalt teljesítéstől, és a 

tényleges kihelyezéstől.  

 

Települések neve: a t{bl{zat tov{bb bővíthető annyi sorral, ah{ny településen megvalósult 

adott félévben a szolg{ltat{s nyújt{sa. Az érintett településeket minden esetben fel kell 

tüntetni, függetlenül attól, hogy történt-e segélyhív{s, illetőleg volt-e szükség tényleges 

segítségnyújt{sra. Kérjük, hogy a t{bl{zatban a szolg{ltat{sban érintett valamennyi 

települést tüntessék fel. 

Az ell{t{sban részesülők sz{ma: az adott évben azon szoci{lisan r{szorult személyek 

sz{ma, akik jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{s szolg{ltat{sra vonatkozóan 

meg{llapod{ssal rendelkeztek. Azon ell{tottak feltüntetése is szükséges, akik a 

szolg{ltat{st nem az év minden napj{n vették igénybe. (Péld{ul a jelzőkészülék janu{r 12-

én került kihelyezésre, vagy a szolg{ltat{s nyújt{sa m{jus 5-én megszűnt.) Ha ugyanazon 

készülék meg{llapod{s megszűnése miatt több ell{totthoz is került, akkor valamennyi 

ell{tott sz{m{nak feltüntetése szükséges. (pl.: {prilis 15. napj{val megszűnik a 

Települések 

neve 
Megye 

J{r{s 

neve 

Ell{t{sban 

részesülők 

sz{ma (fő) 

Kihelyezett 

készülékek 

sz{ma (db) 

Segélyhív{sok sz{ma (db) 

Segítségn

yújt{st 

igénylő 

riaszt{s 

Teszt-

riaszt{

s 

Téves 

riaszt{s 

Összes

en 

             

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Összesen:       
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meg{llapod{s X.P.-vel és {prilis 16. napj{val a készülék kikerül X.Y-hoz, akkor mindkét 

személy feltüntetése szükséges.) 

Kihelyezett készülékek sz{ma oszlopban az adott évben szoci{lisan r{szorult 

személyeknél kihelyezett jelzőkészülékek sz{m{t kell feltüntetni településenkénti 

bont{sban. Ha a készülék csak tört évben került kihelyezésre, akkor is egy darabnak kell 

feltüntetni. Amennyiben ugyanazon készülék több ell{totthoz került kihelyezésre (pl. 

megszűnés és új meg{llapod{s megkötése miatt), akkor az adott készülék az adott félévben 

csak egy készüléknek sz{mít, azaz egy darabnak kell feltüntetni. 

A segélyhív{sok sz{ma esetében külön kell rögzíteni azon riaszt{sokat, amelyek 

segítségnyújt{st igénylő riaszt{sok voltak, illetve melyeket a rendszer tesztelése érdekében 

vagy tévesen indítottak.  

A téves riaszt{s oszlopban a segélyhív{sok sz{m{ból azokat kell feltüntetni, amelyek 

indít{s{ra tévedésből került sor és esetükben tényleges segítségnyújt{sra nem volt szükség.  

 

Az ell{t{sból történő kikerülés okai 

(Csak szoci{lisan r{szorultakra vonatkozóan kell kitölteni!) 

Az ell{t{sból történő kikerülés okai  

2016. évben 

Ell{t{sból kikerült 

személyek sz{ma (fő) 

elhal{loz{s  

bentlak{sos intézménybe kerülés  

kórh{zba kerülés  

saj{t kérésre  

gondozó, hozz{tartozó kérésére  

alkalmatlans{g a rendszer kezelésére  

egyéb (felsorol{s): ................................................  

Összesen:  

 

Kitöltési útmutató: A jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{sra vonatkozó meg{llapod{s 

megszűnésének/megszüntetésének okai mellett az ell{t{sból kikerülő személyek sz{m{t 

kell megjelölni a szerződésben foglalt kezdő időpont és 2016. december 31. napja közötti 

időszakra vonatkozóan. Az egyéb kategória sorai bővíthetőek.  

 

Az ell{t{st igénybevevők szoci{lis r{szorults{ga 

 

Szoci{lis r{szorults{g oka Szoci{lisan r{szorultak 

sz{ma az évben (fő) 

Egyedül élő 65 év feletti személy   

Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy  

Egyedül élő pszichi{triai beteg  

Kétszemélyes h{ztart{sban élő 65 év feletti, illetve 

súlyosan fogyatékos vagy pszichi{triai beteg személy 
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 a) Szoci{lisan r{szorult személyek sz{ma összesen:  

Szoci{lisan nem r{szorultak sz{ma az évben (fő) 

 b) Szoci{lisan nem r{szorultak sz{ma összesen:  

Összesen: a)+b)  

 

Kitöltési útmutató: A t{bl{zatban a szoci{lis igazgat{sról és a szoci{lis ell{t{sokról szóló 

1993. évi III. törvény 65. § (4) bekezdésében meghat{rozott r{szorults{gi kategóri{k szerint 

kell rögzíteni a jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{sban részesülők sz{m{t. A t{bl{zatban 

mindazon személyeket fel kell tüntetni, akik a félév sor{n meg{llapod{ssal rendelkeztek, 

függetlenül attól, hogy a meg{llapod{s megszüntetésre került vagy sem. 

Külön sorban kérjük feltüntetni a szoci{lisan nem r{szorultak összesen sz{madat{t. 

Az ell{t{st igénybe vevők életkori megoszl{sa 

 65-69 év 70-74 év 75-79 év 80 év feletti Egyéb 

egyedül 

élő 

személy 

     

csal{dban 

élő 

személy 

     

Kitöltési útmutató: A t{bl{zatban valamennyi, a jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{sban 

részesülő szoci{lisan r{szorult személyt fel kell sorolni, akik az elsz{mol{si időszakban 

meg{llapod{ssal rendelkeztek. 

A rendszer műszaki adatai 
 

Alkalmazott műszaki rendszer típusa: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<. 
 

Adat{tvitel módja: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...<. 
 

Segélyhívó készülékek üzemeltetés módja: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 
 

Diszpécserközpont üzemeltetésének módja: <.<<<<<<<<<..<<<<<<<<<<. 

 

Kitöltési útmutató: 

Alkalmazott műszaki rendszer típusa lehet péld{ul Guards; Mohanet; Mobiltelefon-

készülékek (pl. Easy 5, Nokia, Emporia); Bodyguard; Vivago; Életvonal24, vagy egyéb. 

Adat{tvitel módja h{romféle lehet: URH; telefonvonalas; mobil (SIM k{rty{s), kérjük ezek 

közül v{lasztva v{laszoljon. Amennyiben több fajta rendszert működtetnek, kérjük 

jelezzék, hogy vegyes rendszer és tüntessék fel az összes adat{tviteli módot. 

Segélyhívó készülékek üzemeltetés módja lehet saj{t tulajdonú készülék, bérelt vagy 

lízingelt készülék, vegyes, vagy egyéb. 
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Diszpécserközpont üzemeltetésének módja lehet saj{t tulajdon; v{s{rolt szolg{ltat{s vagy 

egyéb. 

Személyi feltételek 

 

 

Szakmai körzetek sz{ma: ………………………………….. 
 

Egy időben ügyeletben lévő gondozók sz{ma munkaidőben (fő): ……………………….. 

 

Egy időben ügyeletben lévő gondozók sz{ma munkaidőben (fő): ……………………….. 

 

Kitöltési útmutató:  

A jelzőrendszeres h{zi segítségnyújt{sban foglalkoztatott szoci{lis gondozók, valamint vezető 

gondozók 2016. június 30-{n fenn{lló sz{m{t szükséges feltüntetni a tényleges létsz{m 

oszlopban (évközi megszűnés esetén az utolsó teljes negyedév z{rónapj{n aktu{lis {llapotot 

szükséges rögzíteni), a foglalkoztat{s módj{tól függetlenül. 

Az eltérés oszlop sz{madatait a jogszab{ly {ltal meghat{rozott minim{lis létsz{m, valamint a 

tényleges létsz{m különbözete adja.  

Amennyiben több szakmai körzet van, akkor kérjük, hogy a szakmai körzet nevének 

feltüntetésével külön-külön szíveskedjen megadni az egy időben ügyeletben lévő gondozók 

sz{m{t (külön a munkaidőben és külön a munkaidőn túl). 

 

Egyéb szakmai jellemzők, megjegyzés: 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... 

 

Felelősségem tudat{ban kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valós{gnak 

megfelelnek. 

Kelt: ........................................................................................... 

..................................................... 

                                                                                                             a fenntartó cégszerű al{ír{sa  

          és bélyegzője 

 

 

Munkakör Jogszab{ly {ltal előírt minimum 

létsz{m 

Tényleges 

létsz{m (fő) 

Eltérés (+ vagy – 

előjellel) 

Szoci{lis gondozó (40 készülékenként legal{bb 2 fő)   

Vezető gondozó 

 

   


