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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal feladatellátási szerződés megkötése 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. tv. 
17. § (3) bekezdése alapján a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65. § 
(7) bekezdéssel egészül ki. „(7) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat” 
Ez a módosítás 2013. július 1. napjától hatályos. 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 
alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 91. § (2) bekezdésében meghatározottak 
figyelembevételével. 
 
A Főigazgatóság a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatalnál nyilvántartásba vett működési 
engedéllyel rendelkező jelenlegi fenntartókkal feladatellátási megállapodás alapján kívánja 
ellátni a feladatot 2013. december 31. napjáig. 
A fenntartóknak nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi feltételekkel, a 
Főigazgatósággal kötött feladatellátási megállapodás alapján vállalják - e a fenti időszakra a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
 
2010-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerült az önkormányzatok által ellátandó 
kötelező feladatok közül, ezért az állam normatívát csak pályázati rendszer útján biztosít. 
Önkormányzatunknak a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatallal van hatályos 
finanszírozási szerződése 2013. június 30. napjáig. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2013. június 20-ai ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 
javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására 
kössön feladatellátási szerződést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 2013. 
december 31. napjáig. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. (…..) sz. 
határozatával hozzájárul Újpest Önkormányzata és a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság közötti feladatellátási szerződés megkötéséhez jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás ellátására 2013. december 31. napjáig. Felhatalmazza a Polgármestert a 
feladatellátási szerződés aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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