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Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
 Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 

 2014. november 24-i ülésére 
  

Tárgy: Szándéknyilatkozat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi működtetéséről   
 
Iktatószám: I/482/10/2014. 
 
 Tisztelt Társulási Tanács! 
 

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
(továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő Lajosmizse Város Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: Egészségügyi Intézmény) 
megállapodás alapján ellátja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladatát. 

 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról (továbbiakban: Főigazgatóság) szóló 

316/2012. (XI.13.) Kormányrendelet 4/A. §-a alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ellátása tekintetében állami feladatellátásra kijelölt szerv a  Főigazgatóság. A Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 10. § (3) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal 
kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat.  

 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására a „Lajosmizsei Egészségház 

infrastrukturális kialakítása, fejlesztése” című DAOP-4.1.1./A-2008-004 kódjegyű pályázat 
alapján a Társulásnak fenntartási kötelezettsége áll fenn 2015. január 21. napjáig.  

 
A Társulás megállapodást kötött a feladatellátásra 2014. évre vonatkozóan is, azonban 

Józsáné dr. Kiss Irén Intézményvezető Asszonnyal történt egyeztetés alapján javasolt lenne a 
továbbiakban is ezen feladat ellátása Lajosmizse Városban. 

 
Az Mötv. 12. §-a a feladatátvállalásról az alábbiak szerint rendelkezik: 
„(1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat 

számára előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását - annak egyetértésével - más települési 
önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, ha azt 

a) a lakossági igények indokolják; 
b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon; 
c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül képes ellátni. 
(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete - a 

feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén - rendeletben, a társulás 
határozatban dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább 
három hónappal korábban. Az (1) bekezdésben foglalt feltételek meglétét a kormányhivatal - 
indokolt esetben más állami szervek bevonásával - törvényességi felügyeleti eljárás keretében 
vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az ellátás 
megkezdésének időpontja a döntést követő év január 1. napja. 

(3) A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi 
költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.” 

 
 



3 
 

A feladatátvállalás tekintetében az Mötv. nem határoz meg különös szabályt vagy átmeneti 
rendelkezést, ezáltal a társulási tanácsnak már a 2014. évi önkormányzati választásokat 
megelőzően kellett volna eldöntenie, hogy a választásokat követően felálló társulási tanács 
milyen feladatokat vállaljon fel. 

 
A Főigazgatóság - telefonon történt egyeztetés alapján – kéri, hogy amennyiben a feladatot 

el kívánjuk látni a továbbiakba, arról küldjük meg szándéknyilatkozatunkat.   
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának költsége az alábbiak szerint alakult 2014. 

évben: 
Tervezett éves bevétel: 287.000.- Ft. 
2014. szeptember 30. napjáig befolyt bevétel: 191.000.- Ft. 
Kiadás 2014. szeptember 30. napjáig: 455.000.- Ft. 
Tervezett kiadás 2014. október 1- 2014. december 31.-ig: kb. 258.000.-Ft. 

 
 A megállapodás alapján történő ellátás alatt sem normatíva-támogatásban, sem egyéb 

jogcímen nem kaptunk hozzájárulást tekintettel arra, hogy ezen feladat ellátása pályázati 
kötelezettségből fakadt. A kötelező fenntartási időszak lejártát követően javasolt lenne 
támogatással (normatíva támogatás) átvállalni a feladat ellátását.  

   
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Társulási-Tanács elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 
.../2014.(.....) TH. 
Szándéknyilatkozat a jelzőrendszeres  
házi segítségnyújtás 2015. évi működtetéséről   
 
 

Határozat 
 
1. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanácsa kifejezi azon szándékát, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást 2015. január 22. napjától – feladatátvállalási szerződéssel – normatíva 
támogatás igénybevétele mellett továbbra is ellátná.  

2. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy a 
döntésről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot – mint a feladat eredeti 
címzettjét – tájékoztassa. 
 

Felelős: Társulási Tanács 
Határidő: 2014. november 24.   
 
 
Lajosmizse, 2014. október 28.      
        
        Majoros István sk. 

      korelnök  


