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 Előterjesztés 5. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2015. november 26-i ülésére 
 
 
 
 

 
Tárgy: I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
II. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. december 31. napjával történő megszüntetése, 

valamint a „VARIO MEDCARE mobil Egészségőr” szolgáltatás bevezetésének 
megszervezése  

 
 
 
 

 
A tájékoztatást készítette:  Rostásné Rapcsák Renáta  
 intézményi referens 

 
 
 

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
 Önkormányzati Bizottság 

 
 
 

Törvényességi ellenőrzésre  Muhariné Mayer Piroska 
megkapta:            aljegyző 
 

 
 
 
 
 

                                                     dr. Balogh László sk. 
jegyző  
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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2015. október 22-i ülésére 
 

Tárgy: I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
II. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. december 31. napjával történő 

megszüntetése, valamint a „VARIO MEDCARE mobil Egészségőr” szolgáltatás 
bevezetésének megszervezése  

 
Ikt.sz: LMKOH/20/12/2015.     
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására a képviselő-testület 2015. 
október 22-i ülésére elkészített előterjesztés, annak indokolása és az ahhoz kapcsolódó 
előzetes bizottsági tárgyalások irányelvi és az ülésen elhangzottak alapján, továbbá a Mobil 
Egészségőr Szolgáltatás mint települési támogatás bevezetése kapcsán az alábbiak szerint 
teszek javaslatot (a rendelet-tervezet indokolása részletesen az október 22-i ülés 
előterjesztésénél látható):  

 
A Rendelet-tervezet 1. §  - a: a Rendelet 1. §-át egészíti ki a kérelem mellékleteként 
benyújtandó nyomtatványok meghatározásával, illetve a jövedelemigazolás 
formáival. 
A Rendelet-tervezet 2. §-a: a Rendelet 4. § -t módosítja, melyben meghatározásra 
kerülne az új települési támogatási forma a Mobil Egészségőr Szolgáltatás 
támogatásának szabályai  annak részletszabályai, az adható támogatás összege. 
A Rendelet-tervezet 3. §-a: a Rendelet 4/A. § -t módosítja, melyben meghatározásra 
kerültek a rendkívüli települési támogatás nyújtásának lehetséges esetei (a teljesség 
igénye nélkül), annak részletszabályai, az adható támogatás összege, a jövedelemtől 
függetlenül adható támogatás, a környezettanulmány mint feltétel, valamint a 
kérelemnyomtatvány is kiegészítésre került. 
A Rendelet-tervezet 4. § -a: a Rendelet 10. §-át egészíti ki az új települési 
támogatás kifizetésének szabályával.  
A Rendelet-tervezet 5. §-a: a kifizetés rendjére vonatkozóan módosítja a 
hivatkozást. 
A Rendelet-tervezet 6. § -a: a Rendelet 7. mellékletének módosítását tartalmazza. 
A Rendelet-tervezet 7. §-a:  hatályon kívül helyezésre kerül a korábbi jövedelem-
igazolásra vonatkozó rendelkezés.  

II. A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének vezetője Józsáné dr. Kiss Irén asszony a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság által szervezett tájékoztatón vett részt, amelyen a „VARIO MEDCARE a 
mobil Egészségőr” szolgáltatásról adtak átfogó tájékoztatást. Intézményvezető Asszony 
levele és az eddigi információ-gyűjtés levelezése az előterjesztés 1. melléklete, az Alba 
Perzekútor Kft. írásos tájékoztató anyaga az előterjesztés 2. melléklete.  A „VARIO 
MEDCARE mobil Egészségőr” gyakorlatilag az időskori életvitelhez rugalmasan 
alkalmazkodó mobil személyfelügyeletre és távgondozási szolgáltatásra egyaránt alkalmas 
készülék. Az írásos anyag részletesen tartalmazza a készülék szolgáltatásait, funkcióit, 
kezelhetőségét és árát.  
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Az előterjesztés rendelet-módosításában a „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” 
szolgáltatást igénylők támogatása is beépítésre került, mint települési támogatás, azonban 
külön határozatban szükséges dönteni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
megszüntetéséről, és az új szolgáltatás megszervezésében történő részvételről.   
A korábban jelzőrendszeres házi segítségnyújtással használt készülékek javítása jelentős 
összegeket emészt fel és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint szociális ellátási 
forma ellátása sem kötelező önkormányzati feladat és a pályázatból adódó fenntartási 
kötelezettségünk sem áll már fenn. Szükséges tehát határozatban dönteni arról, hogy az 
Önkormányzat a szolgáltatás megszervezésében és működtetésében részt vesz, valamint 
arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátását 2016. január 1. 
napjától nem látja el.   
 

Előzetes hatásvizsgálat 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet-tervezet a már hatályos 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
mellékleteinek módosítását (pontosítását) tartalmazza annak érdekében, hogy a 
rendeletben pontosan meghatározásra kerüljenek az Szt. 45. § (3)-(4) bekezdésében 
meghatározott esetek, az azok alátámasztására szolgáló dokumentumok, igazolások, 
valamint kiegészítésre kerül a rendkívüli települési támogatás kérelmének nyomtatványa a 
jövedelemről szóló táblázattal.  Pontosan meghatározásra kerülnek a Rendkívüli 
Települési Támogatás megállapításának esetei, az adható támogatás mértéke, ezáltal az 
igénybe vevők könnyebben eligazodnak az őket érintő jogosultsági feltételek 
vonatkozásában.  
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet-módosításnak  környezeti és egészségi következményei nincsenek  

 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A rendelet-módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásaként említhető, hogy a 
korábbiakhoz képest többletként bekérendő adatokat rögzíteni kell a kérelem 
feldolgozása során, valamint környezettanulmány elkészítése válik több esetben 
szükségessé, mellyel többletmunka jelentkezik az ügyintézőnél, ezáltal a munkafolyamat 
lassabbá válik. 

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A rendelet-tervezet a már hatályos 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
mellékleteinek és a Rendkívüli Települési Támogatás odaítélés feltételrendszerének, 
mértékének módosítását (pontosítását) tartalmazza annak érdekében, hogy a rendkívüli 
település támogatás rászorultságra való mértéke pontosabban meghatározottá válhasson.    
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
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Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselő-testület elé, melyben vastagon szedett betűvel jeleztem az előző képviselő-testületi 
ülésre készített rendelmódosításhoz képest történt változtatásokat, valamint a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás megszüntetésének és a „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” 
bevezetéséről szóló határozat-tervezetet.  
 
 
 
Lajosmizse, 2015. november 16. 

                 
                        Basky András sk. 

                                                                         polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…...) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 
32. § (3) bekezdésében,  45. § (1) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet 2.1.b. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Önkormányzati Bizottság és az 1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

1. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő (5)-(6) 
bekezdéssel egészül ki:  

„ (5) A (4) bekezdésben megjelölt ellátások iránti kérelem nyomtatványhoz mellékelni kell   
a) a családban együtt élő személyek jövedelméről szóló igazolást, 
b) a gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek 
hiányában a gyámhatóság által felvett jegyzőkönyv másolatát, 
c) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem 
rendelkező, köznevelési vagy felsőoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról, és  
d) a Rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat. 
 

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti igazolás 
a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás, 
b) álláskereső esetén az illetékes munkaügyi központ által kiállított igazolás, 
c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított 
nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény, 
d) családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást 
igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, 
e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt 
adóévről kiállított igazolás, 
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott 
igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó 
nyilatkozata, 
g) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, 
bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának 
nyilatkozata, 
h) ösztöndíjról a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, 
bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott 
adattartalom, vagy 
i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.”  
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2. § 

 (1) A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „4. § 

 (1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a (2) 
bekezdésben meghatározott esetekben, figyelemmel a (3)-(5) bekezdésben foglaltakra, 
eseti jelleggel települési támogatást biztosít elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásra. 

(2) Az Önkormányzat figyelemmel a (7)-(8) bekezdésben foglaltakra települési 
támogatást nyújt „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” egészségvédelmi rendszer 
használatához.   

(3) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapításához a 2. melléklet szerinti 
kérelemnyomtatványt, a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti 
példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot kell benyújtani. 

(4) Nem állapítható meg települési támogatás  

a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja 
aa) családban élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,   

ab) egyedül élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, 
vagy 

b) hitelt érdemlően megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, 
valamint az ahhoz csatolt igazolások adatai nem valósak, vagy 

c) a (2) bekezdés esetében, ha a kérelmet az annak alapjául szolgáló eseményt követő 
60 napon túl nyújtották be, vagy 

d) annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési 
hozzájárulásban részesül. 

(5) A települési támogatás egyszeri összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 
mértékének a 10%-a.  

(6) Az Önkormányzat a szociális ellátás felhasználásának ellenőrzése keretében  
a) az (1) bekezdés szerinti támogatásban részesített esetében a megállapított települési 
támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával 
együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni, 

b) a 4/A. § (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatásban részesített személyt 
kötelezi, hogy a folyósítást követő 60 napon belül a felhasználást alátámasztó 
dokumentumokat (számla, nyugta) csatolja be. 
(7) A (2) bekezdés szerinti települési támogatás megállapításához a 2. melléklet szerinti 

kérelemnyomtatványt, a Szolgáltatóval kötött szerződést kell benyújtani. 
(8) Az Önkormányzat a (2) bekezdés szerinti települési támogatás nyújt – a kérelem 
benyújtása hónapjának első napjától egy évre - az alábbiak szerint: 
a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 75.000.- Ft-ot nem éri el, 
havi ……(2.000.-) Ft. támogatást nyújt, 
b)  ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 75.000.- Ft és 100.000.- Ft 
között van, havi ……(1.000.-) Ft. támogatást nyújt. , 
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c) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 100.000.- Ft-ot meghaladja, 
az önkormányzat támogatást nem nyújt.” 

3. § 

 (1) A Rendelet 4/A. § - a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „4/A. § 

 
(1) a) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (3) bekezdésében foglaltak alapján figyelemmel az Szt. 45. 

§ (4)-(5) bekezdésére, az Szt. 7. § (1) bekezdésére rendkívüli települési támogatást nyújt 
különösen 

 aa) a családot ért elemi kár esetén,  
 ab) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal 
 rendelkező személy él, 
 ac) ha a kérelmező hajléktalan, 
 ad) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül büntetés – 
 végrehajtási  intézetből szabadult,  
 ae) ha a kérelmező kórházi kezelésben részesül, 
 af) a kérelmező orvos által felírt eseti gyógyszerköltségeihez, 

ag) fűtési szezonban maximum két alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából, 
  

 ah) a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra, 
 ai) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása vagy a gyermek  

családba való visszakerülése érdekében, 
 aj) a szociális válsághelyzetben levő várandós anya részére gyermekének megtartása 
 céljából, 
 ak) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri 
 kiadásokra.  
 
b) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha 

ba) a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 200 %-át, egyedül 
élő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj 300 %-át, 
bb) hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, 
valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak,   
bc) azt orvos által fel nem írt gyógyszerre, tápszerre, gyógyászati segédeszközre kérik. 

 
(2) A rendkívüli települési támogatás összege a 4/A. § (1) bekezdés a) pontjának 
 a) aa) alpontja esetén családonként legfeljebb 50.000.- Ft,  
 b) ab)-ak) alpontja esetén személyenként legfeljebb a nyugdíjminimum 20%-a, 
  
(3) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén a kérelmezőnek igazolnia kell 
 a) a hajléktalanság tényét, hajléktalan személyeket ellátó intézmény eredeti  igazolásával, 
 b) a büntetés-végrehajtási intézet elhagyását az intézet eredeti igazolásával,  
 c) a kórházi kezelést a kórházi beutaló, vagy a kórházi zárójelentés másolatával, 
 d) a gyógyszerköltséget a háziorvos által kiállított és a gyógyszertál által beárazott 
 vénnyel  
 e) a fűtés költségeit gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolásával, vagy a közüzemi  
 számla eredeti vagy másolati példányával, 
 f) a gyermek születését a születési anyakönyvi kivonat másolatával, 
 g) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozat másolatával,  
 h) a tanulói jogviszony eredeti iskolalátogatási igazolással, 
 i) az óvodai nevelést az óvoda által kiadott eredeti igazolással, 
 j) a várandósságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv másolatával, 
 k) szakorvoshoz utazás szükségességét a háziorvosi beutalóval, 
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 l) közüzemi számlatartozást (víz és csatornadíj, áramdíj, gázdíj) a közüzemi számla  
 eredeti vagy másolati példányával, 
 (4)  A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a Rendelet 7. mellékletét képező 

nyomtatványon, a (3) bekezdésében és a Rendelet 1. § (5) bekezdésében felsorolt igazolások 
csatolásával kell benyújtani.  

 
 (5)  Jövedelemtől függő rendkívüli települési támogatás családonként havonta 1 

alkalommal, évente legfeljebb 5 alkalommal és családonként évente maximum 30.000.- 
Ft összegben adható, kivéve az (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában foglalt 
esetet.  

(6)   Jövedelemtől függetlenül, rendkívüli települési támogatás méltányosságból évente 
egyszer maximum 40.000.- Ft összegben adható.  

(7) a) A Hivatal  munkatársa a döntés előkészítés során megvizsgálja a kérelmező szociális 
helyzetét a rendkívüli települési támogatás odaítéléséhez szükséges szempontok szerint, 
indokolt esetben környezettanulmányt készít. Az aktív korú nem foglalkoztatott 
kérelmező esetén bekéri a Munkaügyi Központtal vagy a Családsegítő Szolgálattal 
történő együttműködésről szóló igazolást, megállapodást. 

 b) A környezettanulmány felvételének indokolt esete és az a) pontban foglalt igazolások 
bekérése a tárgyévi negyedik kérelem benyújtását követően esedékes. 

 c) A Hivatal által – rendkívüli települési támogatás nyújtásához kapcsolódóan - felvett 
környezettanulmány tárgyévben érvényes.    

(8) Nem jogosult rendkívüli települési támogatásra az (1) bekezdés b) pontban foglaltakon túl, az 
a kérelmező, akinél a környezettanulmány felvétele során megállapításra kerül, hogy az 
adott lakcímen életvitelszerűen nem a kérelmező és általa a kérelemben megjelölt 
személyek laknak, továbbá, ha a kérelmező lakókörnyezete rendezettségének biztosítására 
vonatkozó alábbi kötelezettségnek nem tesz eleget: 

 a) a kérelmező nem gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel 
határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz 
tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról, 

 b) a kérelmező nem gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel 
határos útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról, 

 c) a kérelmező nem gondoskodik az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa 
megművelt udvarának és kertjének gaz- és gyommentesítéséről. 

4. § 

(1) A Rendelet 10. §  (2) bekezdése  a következő c) ponttal egészül ki:   

[A szociális ellátás összege a jogerős határozat alapján a jogosult részére a kérelmében megjelölt 
módon kerül kifizetésre. A kifizetés a házipénztárból készpénzben az alábbi rendben történik:] 

 

„c) A Rendelet 4. § (2) bekezdés szerint megállapított települési támogatás a Szolgáltató részére 
kerül átutalásra a számla kiállítását követően.   

5.§ 
 

(1) A Rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „4. § (2)” szövegrész helyébe a „4. §. (1)” 
szöveg lép.   

6. § 

(1) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
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7. §  

(1) Hatályát veszti a Rendelet 1. § (2) bekezdése.  

8. § 

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 

Basky András dr. Balogh László  
polgármester jegyző 
 
 
A kihirdetés napja: …………………………………. 
                                                                                                                        dr. Balogh László 
 jegyző 
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1. melléklet a …../2015. (……..) önkormányzati rendelethez 
 
„7. melléklet a 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem – rendkívüli települési támogatás megállapításához 

 
1. Személyes adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
1.1.1. Neve: ............................................................................................................................... 
1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................ 
1.1.3. Anyja neve: ..................................................................................................................... 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................ 
1.1.5. Lakóhelye: ...................................................................................................................... 
1.1.6. Tartózkodási helye: ......................................................................................................... 
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................... 
1.1.8. Állampolgársága: ........................................................................................................... 
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................... 
1.1.10. E-mail címe (nem kötelező megadni):………………………….................................. 

1.2. A kérelmező családi állapota: 
1.2.1. □ egyedülélő, 
1.2.2. □ nem egyedülélő. 

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 
1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan. 
1.3.5. □ összevont engedéllyel rendelkező. 

2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok 
 
2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: 

......... fő. 
 
2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

            
   A  B  C  D  E 

 1. 
 Közeli  

hozzátartozó 
neve (születési 

neve) 

 Anyja neve 
 Születési 

helye, ideje  
(év, hó, nap) 

 Társadalom-  
biztosítási 

Azonosító Jele 

 Családi kapcsolat 
megnevezése 

 2.           
 3.           
 4.           
 5.           
 6.           
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3. Jövedelmi adatok * 
3.1. A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 

   A  B  C 
 1.  A jövedelem típusa  Kérelmező  A családban élő közeli hozzátartozók 
 2.  Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 

            

   ebből közfoglalkoztatásból 
származó: 

            

 3.  Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

            

 4.  Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

            

 5.  Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

            

 6.  Önkormányzat, járási hivatal és 
az állami foglalkoztatási szerv 
által folyósított ellátások 

            

 7.  Egyéb jövedelem             
 8.  Összes jövedelem             

* az igazolására szolgáló irat alapján 
 
3.2. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelemre vonatkozó rész 
3.1. A kérelem indokolása:  
……………………………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………..……………………………………………………………………… 
3.2. A kérelem indokolását alátámasztó dokumentumok, igazolások pl: ( orvosi beutaló, elemi kár 
esetén bármely hivatalos szerv igazolása stb….) : 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.3. A rendkívüli települési támogatásra kért összeg: …………………………………….. Ft. 

4. Nyilatkozatok: 
 

4.1. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
4.2.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 
aláhúzandó) és   
4.2.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
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      4.2.3.* az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az  
ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést  

 
kérek – nem kérek (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
4.2.4.  a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról 

 
 lemondok – nem mondok le. (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

4.2.5. a kért támogatást  megállapítása esetén a 3. pontban megjelölt célra használom fel, és azzal 
60 napon belül elszámolok. 

4.2.6. a  támogatás kifizetését az alábbi formában kérem: (a  megfelelő aláhúzandó) 
 Házipénztárból készpénzben  
 Folyószámlámra történő utalással, melynek számlaszáma: 

……………………………............. a számlavezető bank neve: 
…………………………………………………………………….. 

 Postai úton történő kifizetéssel az alábbi címre: 
………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 

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

 

 kérelmező aláírása  
„ 
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Határozat tervezet 
../2015. (….) ÖH. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. december 31. napjával történő megszüntetése, 
valamint a „VARIO MEDCARE mobil Egészségőr” szolgáltatás bevezetésének 
megszervezése 

Határozat 
 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. 

január 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást - feladat-átvállalási 
szerződés útján sem – kívánja ellátni és 2015. december 31. napjával a 
feladatellátást megszünteti.   

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy erről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot 
értesítse.   

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„VARIO MEDCARE mobil Egészségőr” szolgáltatás bevezetését Lajosmizse 
Városban támogatja, egyúttal felhatalmazza Lajosmizse Város Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: Egészségház) vezetőjét, 
hogy valamennyi szükséges intézkedést megtegyen, a szükséges szerződéseket 
megkösse.    

4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
költségvetésében vállalja a „VARIO MEDCARE mobil Egészségőr” szolgáltatás 
bevezetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását a Lajosmizsei Közfeladat-
ellátó Társulás részére. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. november 26. 

 
 

Lajosmizse, 2015. november 16. 
 

Basky András sk. 
  polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Feladó: Irén Józsáné Kiss <jozsanekissiren@gmail.com> 
Dátum: 2015. november 4. 14:11 
Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Címzett: biztonsag@perzekutor.hu 
 

Alba Perzekútor Kft. 
Szabó Ferenc Ügyvezető Úr  
részére 
 
Ercsi 
Mártírok u.4.szám 
 
 
Tisztelt Ügyvezető Úr! 
 
Kecskeméten, 2015. október 27-én megtartott előadására hivatkozva ez úton tisztelettel kérem,hogy az 
Önök vészhívó készülékére ismertetőt, a működtetésére hivatalos árajánlatot adni szíveskedjék. 
Továbbá ismertetni szíveskedjék a diszpécserközpontban lévő operátoruk által ellátott intézkedéseket, 
a  helyi erőforrás -polgárőr,gondozónő, vagy civil személyek - bevonása szükségességének okát, és 
amit fontosnak tart. 
 
Megkeresésünk célja, hogy Lajosmizsén és Felsőlajoson (13000 fős mikro-térség) működtetett 
jelzőrendszereres házi segítségnyújtás szolgáltatását modernizáljuk, a hálózatot lefedetté, és a 
készülékeket biztonságosabbá tegyük. Mindezek alapján lenne lehetséges a szolgáltatást szélesíteni, 
amelyhez  egy olyan ismertetőt is szeretnénk kérni, amelyet a helyi újságban megjelentetnénk.  
 
Mielőbbi válaszát várva,tisztelettel: Józsáné dr.Kiss Irén intézményvezető 
tsz.: 30/395-2575 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
 
6050 Lajosmizse 
Dózsa György út 104-106.szám 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Feladó: Perzekútor <biztonsag@perzekutor.hu> 
Dátum: 2015. november 5. 22:10 
Tárgy: Re: Lajosmizse és Felsőlajos- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Címzett: Irén Józsáné Kiss <jozsanekissiren@gmail.com> 
 
 
Tisztelt Józsáné Dr. Kiss Irén! 
 
 A Medcare készülékről minden információt megtalál a mellékletben. A beérkező jelzéskor a 
diszpécser verbális kapcsolatot létesít, ez a kapcsolat szükséges a további intézkedések hatékony 
megtételéhez. Rendőrt, mentőt, gondozót, orvost, polgárőrt küldenek a helyszínre, valamint értesítik a 
védett személy hozzátartozóit is. A helyi erők bevonása rendkívül fontos, mert összefogásra szükség 
van a sikeres működtetés elérése érdekében. Az összefogással és ezzel a rendszerrel  impulzust 
kaphatnak a helyi szervezetek, valós értékekkel foglalkozhatnak és erkölcsi elismerésben is 
részesülhetnek. A  természeti környezet, a felügyelt személy egészségi állapota, a Medcare tulajdonos 
környezete mind-mind meghatározó szerepű az egészségügyi távfelügyelet szempontjából. Az a 
tényező, ami az egyik esetben nem jelent kockázatot, vagy csak elhanyagolható mértékben, az egy 
másik környezetbe helyezve kritikus kockázati elemmé is válhat. Tehát az egyes kockázati tényezőket 
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sohasem lehet önmagukban vizsgálni, kezelni.  Ebből ismételten az következik, hogy egy állapotnak, 
helyzetnek, ténynek, eseménynek a kockázatát önmagában nem lehet meghatározni. A kockázat csakis 
a környezetével együtt értelmezhető. 
 
Ezek az adatok azért küldöm, hogy érthetőbbé tegyem a rendszer működését. A melléklet az E021-es 
ügyfelünk  2015 évi beérkező jelzéseit tartalmazza. A mellékletben  a számítógépes rendszerből 
kimentett adatokat láthatja. 
Az elküldött anyagban, név nem szerepel, mert ügyfeleink által megadott személyes adatokat, az 
Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, tanácsadási célokra,  
használjuk fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk! 
 
2015.01.01 és 2015.10.01 időintervallumban, 40 db Önkormányzati Medcare készüléktulajdonosnál 
ellenőriztem. 40db készülék esetében éves szinten 31 valós esemény és kivonulás történt, ebből a 31 
eseményből 5 életmentő fontossággal bírt. Természetesen a készülékeken több jelzést is beküldtek, de 
ezeket a jelzéseket az operátorok vonuló szolgálat igénybe vétele nélkül lekezelték. Ön is ismeri az 
unatkozó pásztorfiú történetét, aki farkast kiáltott. Vannak ilyen Medcare tulajdonosok is, számuk 
szinte elhanyagolható 100 készüléknél 2 esetleg 3 ügyfél esik ebbe a hibába.  

E021 X Jánosné  03.28. 22:11 kor—a készüléken nem lehetett érteni mit mond ügyfél, járőr 

küldve, hozzátartozó értesítve. Elesett és megsérült, orvosi ügyelet értesítve. 

04.03. 23:14 kor—rosszul volt, kérte hozzátartozó értesítését 

05.29.   1:41 kor—rosszul volt kérte hozzátartozó értesítését 

08.13. 15:53 kor—nem válaszolt a készülékbe, járőr küldve, a teraszon 

elesve találta. Segítséget nyújtott,orvosra volt szükség. 

08.29.  0:59 kor—hozzátartozó értesítését kérte, leesett az ágyról. 

 
 
Tisztelettel: Szabó Ferenc ügyvezető  

Mobil: (36) 30/375-3736 

Alba Perzekútor Vagyonvédelmi Kft. 

H-2451 Ercsi, Mártírok út 4. 
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Előterjesztés 2. melléklete 

 

VARIO 
MEDCARE  

a mobil Egészségőr 
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A biztonság kedvéért, az Ön nyugalmáért! 

Az Alba Perzekútor Kft. rövid története, eredményei 
 
Társaságunkat 2008-ban alakult. A cég fő tevékenysége a vagyonvédelem, de szerettünk 
volna előre lépni a kor kívánalmainak megfelelni és többet nyújtani az ügyfeleinknek. Az 
alapötlet, egy olyan IP alapú integrált távfelügyeleti rendszerek volt, ami sokoldalúan 
használható és ha van ilyen akkor  magyar alkalmazás legyen. Alapötletünket a Mohanet Zrt. 
segítségével valósított meg.. 
A MOHAnet innovációs csapata által fejlesztett - GPRS (General Packet Radio Service) 
technológián alapuló - távfelügyeleti, logisztikai és telemetriás rendszert használjuk. 
Rendszereink segítségével vagyon- és tűzvédelmi berendezések, segélyhívó rendszerek, 
járőrellenőrző rendszerek, felvonók és egyéb műszaki berendezések, valamint ital- és áru 
automaták, mozgó gépjárművek távfelügyeleti és logisztikai szolgáltatása nyújtható, melyhez 
az alkalmazott kommunikációs technológia országos lefedettséget biztosít. 
Az Alba Perzekútor Vagyonvédelmi Kft. fő erősségei közé tartozik a megbízhatóság, 
valamint a gyors problémamegoldó- és reagáló képesség is. Cégünk pénzügyileg stabil, 
likviditási helyzetünk kiegyensúlyozott, hitel felvétel nélkül gazdálkodunk, alvállalkozóinkat 
pontosan fizetjük, köztartozásunk nincs. 
 
Innovációs érték 
A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” egyedülálló funkcionalitásának és 
komplexitásának egyedisége vitathatatlan előnyként mutatkozik az egymásra épülő AAL 
(Ambient Assisted Living környező segítség nappali) szolgáltatások értékesítésénél, mivel 
nincs hozzá hasonló konkurens termék!  
Az általunk alkalmazott termék az elmúlt év során több szakmai kitüntetésben részesült, 
melyek közül külön kiemelném a „Magyar Termék Nagydíjat”, a „Magyar Informatikai Nívó 
díjat”, a Microsoft „Your Business. Your Fame.” nemzetközi díját és végül, de nem utolsó 
sorban a „Vagyonvédelmi Kamara és a Detektor Plusz szakmai magazin különdíját”, hogy 
csak néhányat említsünk azok közül, melyekre nagyon büszkék vagyunk. 
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VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr  
Innovatív megoldás 
Napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik az egészségtudatos táplálkozás, a 
természetgyógyászat, illetve a gyógy- és wellness tevékenységek mellett - az időskori 
életvitelhez rugalmasan alkalmazkodó – mobil személyfelügyeletre és távgondozási 
szolgáltatásra egyaránt. 
A szolgáltatás megteremtéséhez viszont elengedhetetlenül szükséges egy olyan speciális kézi 
készülék, amit: 
a felhasználó a testén (nadrágon, nyakban, csuklón) könnyen viselhet, 
könnyű, de a tartós igénybevétel miatt mégis robosztus kialakítású, 
csúszásvédett kivitelű, 
jó tapintású, 
jól olvasható nagy kijelzővel rendelkező, 
érintőképernyős, ami rezisztív elven kizárólag erős nyomásra lép működésbe*, 
helymeghatározós (GPS), ami távolról műszakilag menedzselhető**, 
távolról javítható***, 
hagyományos mobiltelefonként is működtethető****, 
kihangosítható, 
vízmentes rádiós pánikjelzővel rendelkező (nyomógombos karóra otthoni használatra), 
otthoni aktivitást (pl. mozgás) detektáló, 
univerzális mobiltelefon töltővel tölthető, 
a praktikus tároláshoz egy asztali dokkoló egységgel rendelkező, ami egyben a készülék 
hálózati töltőjeként is funkcionáltatható. 
*A kapacitív érintőképernyő nem érzékeli a meglehetősen száraz, idős bőrt, ezért ennél a 
terméknél nem alkalmazható! A rezisztív, vagyis a megnyomható elvű képernyő itt 
alkalmasabb. 
**Akku töltöttségi állapot, ütés, esés, bekapcsolás, kikapcsolás, térerő, stb. 
***Szoftverfrissítés 
****Hívásfogadás, telefonkönyv, híváslista, tárcsázás 
A fenti igényeket figyelembe véve tudunk biztosítani egy személyfelügyeletre, 
személyvédelemre, terápiakövetésre, távgondozásra valamint hagyományos 
telefonszolgáltatásra egyaránt alkalmas mobil készüléket. A VARIO MEDCARE 
biztonságérzetet, ellenőrzési lehetőséget biztosítanak a szolgáltatásban résztvevő idős, esetleg 
beteg szeretteink számára, hogy a mindennapos életüket otthonukban, saját környezetükben 
élhessék, mégis mindig odafigyelhessenek rájuk.  
A bemutatásra kerülő rendszer legfontosabb alkotóeleme „VARIO MEDCARE a mobil 
Egészségőr” névre hallgat. A „mobil internet” adta kedvező üzleti és műszaki 
tulajdonságoknak köszönhetően minimális havi költségek mellett folyamatosan felügyelhető a 
védett személy készülékének üzemszerű működése, távolról frissíthető a készülék szoftvere és 
ellenőrizhető a felhasználó aktuális tartózkodási helye. A segélykérés, az operátorkérés, a 
tartózkodási hely pozíciója, a különböző műszaki állapotjelzések, valamint az életjel 
átjelzése adat formájában csomagkapcsolt technológia igénybevétele mellett történik, a 
készüléken folytatott beszélgetés pedig a hagyományos GSM alapú áramkör-kapcsolt 
technológián keresztül hang formájában valósul meg. 
Kérem, tekintse meg az alábbi linken található videofilmet, mely a „VARIO MEDCARE a 
mobil Egészségőr” funkcióit részletesen ismerteti! 
https://www.youtube.com/watch?v=zPrgTv8Xnlc&feature=youtu.be 
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biztonsag@perzekutor.hu 
A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” készülék szolgáltatásai 

A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” 
egy sokoldalú, felhasználóbarát, alkalmazás-
specifikus mobiltelefon, ami az általános 
hang alapú előfizetés mellett az alábbi 
értéknövelt szolgáltatásokat nyújtja. 
Személyfelügyelet 
A készülék egy beépített helymeghatározó 
(GPS), közismertebb nevén nyomkövető 
rendszerrel rendelkezik, melynek 
segítségével folyamatosan ellenőrizhető és 
felügyelhető a védett személy mozgása, 
tartózkodási helye. Utóbbiról valós időben 
tájékozódhatunk, így ha szerettünk eltéved, 
könnyen a nyomára bukkanhatunk. A 
tartózkodási hely pozíciója - meghatározott 
lépésszám után - automatikusan 
mintavételezésre kerül, melyet a készülék 
azonnal továbbít a távfelügyeleti szoftver felé. 
A konfigurálható lépésszámlálónak 
köszönhetően 10 lépéstől akár 100 lépésig 
paraméterezhetjük a készülékünk 
üzenetküldési gyakoriságát. 
 
Személyvédelem 

A készülék nővér- és segélyhívó (S.O.S) funkcióval is rendelkezik, hogy a felhasználó 
vészhelyzet esetén - valós időben - azonnal értesíthesse az intézkedésre jogosult 



24 
 

távfelügyeleti állomás képzett személyzetét. A felügyelt személy teljes biztonságban érezheti 
magát, mivel a készülék vészjelzés esetén elküldi a felhasználó tartózkodási helyét is a 
felügyeleti állomásra. A távfelügyeleti szoftver a jelzés pontos helyét megjeleníti egy 
utcaszintű vektorgrafikus térképen. A hangkapcsolatnak köszönhetően pedig a diszpécser 
kommunikál a felügyelt személlyel, majd a helyzetnek megfelelően azonnal intézkedik. A 
szolgáltatás teljes értékű hangkommunikációra épül, mely lehetővé teszi az ügyeletes 
orvosnak vagy diszpécsernek, hogy meggyőződjék a segélykérés valódiságáról, az intézkedés 
szükségességéről és sürgősségéről, és meghatározhassa annak módját.  Sürgős, beavatkozást 
igénylő események bekövetkeztekor a távfelügyeleti szolgáltató diszpécsere azonnal értesíti 
az illetékes mentőszolgálatot, az ellátott szakápolóját, valamint a védett személy közvetlen 
hozzátartozóit. A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” készülék tartozéka egy 
vízmentes rádiós vészjelző, melynek segítségével a készülék 30 méteres körzetében azonnali 
segítségkérés üzenet küldhető a távfelügyeleti állomásra. Véletlen balesetek vagy elesések 
bekövetkezéséről is azonnal értesülhetünk, mert a VARIO MEDCARE készülékbe épített 
gyorsulásérzékelő alkalmas szabadesés detektálására is.  
Terápiakövetés 
A terápiakövetés rendkívül komplex folyamatok összességéből tevődik össze. Esetünkben a 
különböző mérőműszerek eredményeinek naplózását, a folyadékbevitel dokumentálását, 
valamint a hozzá szervesen kapcsolódó gyógyszeres kezelések, vagyis a 
gyógyszerutasítások teljesítés igazolásainak időbélyeges adminisztrálását kell érteni. 
Utóbbi esetében további előnyt jelent a készülékbe letölthető gyógyszerlista, mely a 
rendszeres mellett, az időszakos gyógyszerbevétel manuális adminisztrációját is segíti. Ez azt 
jelenti, hogy a felhasználó a készülék segítségével 32 különböző gyógyszerkészítményt 
állíthat össze a szakorvosa vagy a patikusa véleményének figyelembevételével. 
A terápiakövetés kézzel fogható eredményeket garantál a felhasználók életminőségének 
javításában, megtartásában, mert a folyamatos nyomon követhetőséggel megelőzhetők a 
különböző betegségtípusok kialakulásai, miközben a költséges orvos látogatások száma 
töredékére csökkenthető. 
A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” segítségével a felhasználó Bluetooth-on 
keresztül csatlakoztathatja az általunk támogatott vérnyomás, vércukor, véroxigén, láz, 
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testsúly vagy esetleg mobil ECG készüléket. A műszerek mérési eredményeit, mint telemed 
gateway továbbítja egy nagy biztonságú központi adatszerverhez, melyet az adatvédelmi 
előírások és irányelvek megtartása mellett egy professzionális felhőszolgáltatónál, a 
MICROSOFT vállalatnál üzemeltetünk. A felhasználó egy vékony webes kliensen keresztül 
csatlakozhat a TELEMEDBOOK adatszerverhez, ahol megtekintheti, leszűrheti, 
felhasználhatja, továbbíthatja vagy megoszthatja az általa bizalmasan kezelt egészségügyi 
adatokat, dokumentumokat, kimutatásokat kezelő orvosaival, trénerével, dietetikusával vagy 
esetleg a szeretteivel.  
Az egészségkultúra megváltozásának köszönhetően dinamikussá és proaktívvá tehetjük a saját 
környezetünkben folytatott egészségmegőrzést, vagy krónikus betegség esetén a szakorvossal 
való folyamatos kapcsolattartást. 
Privát célú telefonszolgáltatás 
A VARIO MEDCARE a segítséggel élők és az idős korosztály számára kifejlesztett 
felhasználóbarát érintőképernyős mobiltelefon, mely egyedileg paraméterezhető felhasználói 
felülettel, nagy színes funkció ikonokkal, valamint egyértelmű gyorshívó gombokkal 
rendelkezik.  
 

 
A készülékben található ikonok a VarioFace felhasználói szoftver segítségével fényképekre 
vagy más piktogramokra cserélhetők. Ugyanezen szoftver segítségével csengőhangok, 
valamint a telefonkönyv tartalma is feltölthető, illetve módosítható.  
A készülék menürendszere mester kóddal védett, így a rendszerbeállításokat a felhasználó a 
szolgáltatás alatt nem módosíthatja!  
A telefon funkció egy plusz felhasználói alkalmazás, mellyel kiváltható a jelenlegi vezetékes 
telefonszolgáltatás, vagy még egy plusz mobiltelefon előfizetés párhuzamos üzemeltetése. 
 
Távgondozás 
A hangszolgáltatásnak köszönhetően a készüléket alkalmassá tettük távgondozási 
szolgáltatás ellátására.  



26 
 

A távfelügyelet diszpécserével folytatott telefonbeszélgetés - minőségbiztosítási okok miatt - 
minden esetben hangrögzítésre kerül, hogy az eseményre adott intézkedés - az esetleges 
későbbi viták tisztázása érdekében - könnyen visszakereshető legyen.  
A mobilgondozás, közismertebb nevén a „Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás” egy 24 órás 
diszpécserközpontból és - az ellátottak függvényében - gondozói szolgálatból áll. A gondozott 
az érintőképernyő ikonjainak egyszerű megnyomásával feladatokra való felkéréseket küldhet 
a távgondozást végző diszpécserközpont számára. A feladatra való felkéréskor az ügyeletes 
monitorján megjelenik a gondozott adatlapja, valamint az adott felkérésnek megfelelő 

intézkedés folyamata.  
Hallássérültek és nagyothallók számára készült a készülék egyedi kihangosító rendszere, 
melynek segítségével a kommunikáció - hangtávolságon belül - nem helyhez kötött, így a 
mobil készülék érzékeny mikrofonja megbízhatóan továbbítja a helyszínről a beszédet, 
hangokat, zörejeket, hangszórója pedig hangosan és érthetően tolmácsolja a diszpécser 
kérdéseit és megnyugtató segítséget ígérő szavait.  
A VARIO MEDCARE készülék home gateway funkciója a távgondozási szolgáltatás 
elengedhetetlen kiegészítője, mert az ellátott lakáson belüli tevékenységét, vagyis az alvást, 
mozgást vagy egyéb otthoni aktivitás figyelését képes felügyelni külső, vezeték nélküli 
szenzorok támogatásával. A külső érzékelők (pl. mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, 
szénmonoxid érzékelő) állapotváltozásait a „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” 
fogadja, majd eseményjelzés formájában továbbítja a távfelügyeleti állomás diszpécserének. 
A vezeték nélküli nyitásérzékelőket megtalálhatjuk a hűtőszekrény, a fürdőszoba, az ablakok 
valamint a fő és mellékbejáratok ajtaján. Mozgásérzékelőket elhelyezhetjük a főbb 
tartózkodási területeken, mint például a nappali, konyha, hálószoba, a hálóhelyiségeket pedig 
célszerű kiegészíteni szénmonoxid érzékelésre alkalmas rádiós szenzorral is.  
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A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” további hasznos kiegészítője a készülékbe 
épített RFID olvasó. Terápiakövetéskor azonosítja a felhasználót a különböző gyógyászati 
segédeszközök mérési eredményeinek naplózásához, valamint adminisztrálja a megbízó által 
kijelölt gondozó külső helyszínre történő kiérkezését, megjelenésének tényét és 
munkavégzését. Utóbbi, ellenőrzés vagy elszámolás esetén egyben elektronikus 
teljesítésigazolási célokat is szolgál.  
 
 
 
A VARIO MEDCARE készülékhez kapcsolódó intézkedés-irányítási szoftver 
intervallumfigyelési funkciójával minden egyes feladat megtervezhető és ütemezhető, így a 
gondozás egy előre elkészített forgatókönyv alapján történik. Ha a gondozó a feladatot előbb, 
vagy később teljesíti (nem várt esemény jelzése), azt az intézkedés-irányítási szoftver 
riasztással jelzi. A tervezett feladatokat az egyedi azonosítóval ellátott RFID korongok vagy 
kártyák személyesítik meg, melyek érintésével a gondozó elektronikusan naplózza az általa 
elvégzett feladatokat. 
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VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr készülék perspektívái 
A VARIO MEDCARE készülék Magyarországon piacvezetőnek, Európában pedig 
egyedülállónak számít, mivel nincs hozzá hasonló konkurens termék! 
A készülék végfelhasználók felé történő értékesítését az alábbi külső források segíthetik: 
Egészségbiztosítók általi finanszírozás 
Kórházak, magánklinikák általi finanszírozás 
Gyógyszergyártó vállalatok általi finanszírozás 
Önkormányzatok és kistérségek általi finanszírozás 
Szociális közalapítványok általi finanszírozás 
Vöröskereszt általi finanszírozás 
Egyházak általi finanszírozás 
Közületek béren kívüli juttatása általi finanszírozás 
Amennyiben a fentiek közül egyik finanszírozási megoldás sem lehetséges, úgy a készülék 
megvásárolható értékesítési csatornáinkon. Az alábbiakban található a termék listaára, mely a 
további mennyiségek függvényében csökkenthető. 
Berendezés ára 
A mobil segélyhívó jelzőkészülék MEDCARE ára 55000 Ft+Áfa 
A szolgáltatás havi díja a GPRS technológiának köszönhetően- roppant kedvező: 2400 
Ft+Áfa/hó. Három év hűségvállalás esetén 600 Ft+Áfa/hó adminisztrációs díj fejében, 
díjmentesen biztosítjuk a szükséges berendezést. A szolgáltatás havi díja díjmentesen 
biztosított készülék esetén: 3000 Ft+Áfa/hó. 
Nagyobb mennyiségű készülék vásárlása esetén mennyiségi kedvezményt adunk. 
Mennyiségi kedvezmények.   Az árak nem tartalmazzák az áfát! 
 

Nagyker ár:       55 000 49 500   44 600   40 100   36 900 34 700   32 900 
VARIO 
PATROL  

1db 5db 10db 25db 50db 100db 200db 

VARIO 
PATROL  

1db 5db 10db 25db 50db 100db 200db 

 
 
 
A GPRS technológia előnyeit kihasználva folyamatosan és költséghatékonyan (napi 100 
jelzés költsége nem haladja meg a 47 forintot) ellenőrizhető a védett személy tartózkodási 
helye (GPS), valamint a készülék aktuális műszaki állapota. Minden, ami a készülék műszaki 
állapotával, működésével kapcsolatos, azt jelzés formájában továbbítja a távfelügyeleti 
szerver felé. Így a felügyeletet végző személyzet mindig tudja, hogy a készülék üzemképes, 
ezáltal a szolgáltatás megbízhatósága az előfizetők számára garantálhatóak!  
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A készülék ára nem tartalmazza az ÁFA-t! 
 

 
 

 
  

Product Price 

VARIO 
MEDCARE 55000 Ft 
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Telepíthetőség, Kezelhetőség 
 
A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” készülék telepítése nem igényel szaktudást. 
Néhány perc alatt szinte mindenki elsajátítja a készülék működését. Kezelőfelülete könnyen 
átlátható. A képernyőn nagy funkció ikonok találhatók, amik a különböző szolgáltatások közti 
tájékozódást és a helyes kezelést segítik. A menürendszerben található rendszerbeállítások 
mappa a szolgáltatás alatt - a felhasználó érdekében - telepítői kóddal (PIN kód) védett. A 
biztonságos használat könnyű elsajátítása érdekében a termék mellé csatolunk egy képes 
használati utasítást is, amit a felhasználók a készülék csomagolódobozában találnak.  
 
Műszaki támogatás 
 
A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” készülék és a többi termékünk által nyújtott 
szolgáltatás zavartalansága érdekében létrehoztunk egy rendkívül professzionális szolgáltatás-
felügyeleti diszpécserközpontot, ahol a nap 24 órájában folyamatosan ellenőrizzük az általunk 
forgalmazott készülékek és távfelügyeleti szerverek üzemszerű működését, valamint telepítő 
partnereink részére műszaki ügyfélszolgálatot is ellátunk. Az értékesítéshez, a direkt és az 
online marketinghez, a telepítéshez és természetesen az üzemeltetéshez szükséges műszaki 
leírásokat, használati utasításokat és a különböző termék-megfelelőségi nyilatkozatokat, 
minősítéseket ügyfélmenedzsereinken keresztül biztosítjuk. Ezen kívül képzéseket és 
partnertalálkozókat rendezünk a termékismeret megszerzésének megtartása és 
továbbfejlesztése érdekében. 
 
 
Dizájn 
 
A készülék tervezésekor fő hangsúlyt kapott a célszerűség, a praktikusság és a megbízható, de 
egyszerű funkciók működtetése. További felhasználói szempont volt a készülék megfelelő 
mérete, finom tapintása, a készülék oldalán elhelyezkedő több funkciós csúszkás JOG gomb, 
a piros színű előlap és fekete hátlap, az előlapon található figyelemfelkeltő alkalmazás-
specifikus arculati interfész (embléma, vagy céglogó), a rezisztív, száraz bőrre nem érzékeny 
érintőképernyő, az öv- vagy nadrágcsipesz, a nyakszalag, az asztali hálózati töltő valamint 
egy beépített stylus ceruza, a könnyebb és gyorsabb üzembe helyezéshez. 
 
 
 
 
 
 
 
Minősítések 
 
A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” készülék termék mindenben megfelel a 
hatályban lévő Magyar és Európai Uniós szabványoknak, melyet hivatalosan kiállított 
gyártóműi nyilatkozattal is igazol. 
A készülékben megtalálható SimCom GSM/GPRS modul rendelkezik az aktuális hírközlési 
szabályozásnak és normáknak megfelelő CE és EMC minősítésekkel. 
 
Karbantartási igény 
A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” készülék - a tartós igénybevétel miatt – akku 
meghibásodás esetén akkumulátor cserét igényel. Ennek anyagköltsége és munkadíja 
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megközelítőleg összesen 3000 Ft. Az esetleges szoftveres meghibásodások orvoslását – a 
felhasználó tudta mellett, de akadályoztatása nélkül – távolról végezzük. A meghibásodott 
VARIO készülék a nap 24 órájában személyesen, futárszolgálattal leadható a 2451 Ercsi 
Mártírok u.4. központban. A javítás elvégzéséről az előfizető telefonos értesítést kap. A 
megjavított készülék a nap 24 órájában átvehető a 2451 Ercsi Mártírok u.4. központban.  
Kérésre a javított eszközöket futárszolgálattal (szállítási költség az előfizetőt terheli) a 
felhasználó címére küldjük. 
Környezetvédelmi teljesítmény 
bemutatása 
A VARIO MEDCARE készülék 
elektronikai alkatrészeinek beültetése 
ólommentes technológia alkalmazásával 
történik. 
A termék csomagolásához felhasznált 
alapanyagok teljes mértékben 
újrahasznosított papírból készülnek. 
A készülékben lítium-ion akkumulátor 
található. A cserékből visszamaradt, 
illetve a tartós üzemeltetés során 
elhasználódott akkumulátorok 
biztonságos elszállításáról és 
megsemmisítéséről szakszerűen 
gondoskodunk. Az Alba Perzekútor Kft. 
kötelezettségének érzi, hogy a 
meghibásodott alkatrészeket maximális 
mértékig szelektálja, mely után ezek 
megfelelő helyre kerülnek a biztonságos 
megsemmisítés érdekében. 
Rövid távú eredmények 
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Napjainkban a Magyarországon élő idős emberek száma nagyjából 3 200 000-re tehető, akik a 
VARIO MEDCARE segítségével egy értéknövelt gondozási szolgáltatást vehetnek igénybe 
úgy, hogy a saját lakókörnyezetükben maradhassanak, mégis odafigyelhessenek rájuk. Ez a 
fajta reaktív gondoskodó szolgáltatás idősgondozással foglalkozó Ehealth szolgáltatókon 
keresztül nyújtható. 
 
Hosszú távú eredmények 
Az idősek számára kifejlesztett VARIO MEDCARE-t kiegészíthetjük gyógyászati 
segédeszközökkel is (VARIO HEALTHCARE), mely a családok számára kínál hathatós 
segítséget a telemedicinás egészségfelügyeletük ellátására. Ez a fajta proaktív gondoskodó 
szolgáltatás lehetőséget teremt a különböző betegségtípusok időbeli felismerésére és ezek 
kialakulására, mellyel a későbbiek folyamán megelőzhető a gyógyítás és ápolás magas 
költsége.  
 
 
A VARIO HEALTHCARE-nek köszönhetően megváltoztathatjuk egészségkultúránkat az 
által, hogy havi, heti vagy akár napi szinten adminisztrálhatók az egészségügyi adatok a 
készülékhez kapcsolt gyógyászati segédeszközök használatával. A proaktív 
egészségmegőrzés ma Magyarországon 4 millió családot érint. A VARIO MEDCARE és 
VARIO HEALTHCARE alkalmazásával komplett szolgáltatási ökoszisztéma építhető fel, 
mely komoly jelentőséggel bír az egészségmegőrzés támogatásában, legyen szó otthoni 
betegápolásról, kórházi utókezelésről, szakorvosi kezelésről (sportorvos, üzemorvos, háziorvos, 
családorvos), hogy csak néhány példát említsünk a legfontosabbak közül. 
Nehézségek 
A VARIO MEDCARE a keletkezett egészségügyi adatokat továbbítja a Telemedbook 
egészségfelügyeleti közösségi portál felé, mely a Microsoft Azure felhőszolgáltatásában 
üzemel.  
A felhasználók valós félelmét az egészségügyi adataik külső szolgáltatónál történő tárolása 
jelenti, ami visszaélésre adhat okot.  Ennek kivédése érdekében a felhasználók egyedi 
azonosítása és egészségügyi adataik tárolása - anonim módon - RFID kártyán keresztül 
történik, ami megnyugtató megoldást kínál a szolgáltatást igénybe vevők számára. 
A Telemedbook szoftvert és a hozzá kapcsolódó szervert úgy építettük fel, hogy rendelkezzen 
adatvédelmi szabályzattal és az üzemeltetése megfeleljen a hatályos adatvédelmi törvénynek. 
 
Kiemelkedő megoldás 
A VARIO MEDCARE segítségével reaktív és proaktív gondoskodó szolgáltatások 
nyújthatók, mellyel egy komplett telemedicinás egészségfelügyeleti ökoszisztéma építhető fel. 
 
 
 
 
 

Hiszünk az összefogás erejében, hisszük, hogy felszínre kerülnek 
valós értékeink amennyiben megfelelő impulzust kapunk. 

 
 


