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Elıterjesztés 
 

 Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és  az Aszódi 
Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása közötti 
megállapodás módosítására  
 

 
Aszód Város Képviselı-testülete  - mint gesztor – a költségvetési finanszírozási feltételek 
változása miatt 2009. október 26-án (352/2009.(X.26.) ÖKT sz. határozat) döntött a 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás 2010. január 1-jétıl történı 
megszüntetésérıl, egyben a feladat ellátását szabályozó dokumentumok módosításáról. 
 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testület döntött  az intézményfenntartó társulási 
megállapodás módosításáról, valamint ezzel egyidejőleg módosította a Gondozási  Központ 
alapító okiratát, szervezeti és mőködési szabályzatát, szakmai   programját. A társulásban 
résztvevı önkormányzatok az intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására szükséges 
körlevelet  megkapták. A  Gondozási Központ mőködési engedély módosítása érdekében a 
kérelmet a  hatáskört kijelölı jegyzı felé megküldtük.  
 
 Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa is  döntött a feladat 
törlésérıl a Társulási megállapodásból, valamint a Tanács Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatából. 
 
Szükséges a Társulás és a gesztor közötti megállapodás (elfogadva: AKÖTT - 13/2008. (II. 26.) 
sz. határozat, Aszód - 47/2009.(II. 12.) ÖKT. sz. határozat) módosítása, a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtásra vonatkozó rész törlése: 
2.5. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes 

idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı 

haladéktalan megjelenését, 

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, 

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

 
A Tanács kezdeményezi Aszód város képviselı-testületénél a megállapodás módosításának 
elfogadását, melyet elfogadásra javaslok.  
 
A s z ó d,   2010. január 14. 
                                                                Kissné Kulybus Gizella                
                                                                                 Jegyzı  
 
Az elıterjesztés elıkészítésében közremőködött: Többcélú Társulás munkaszervezet vezetıje  



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

…./2010.(I.20.) sz. Ökt.  határozat 
 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete  elfogadja az Aszódi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása mint  a társult települések által a  szociális és 
gyermekjóléti alapfeladatok  ellátásának szervezésével meghatalmazott  szervezet és Aszód 
Város Önkormányzata mint a szociális és gyermekjóléti feladatok kistérségi szintő ellátását 
végzı (intézményfenntartó társulási formában mőködtetett) intézmény közös fenntartásával 
kapcsolatos feladatok ellátója között létrejött megállapodás módosítását, a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtásra vonatkozó rész 2.5. törlését: 

 A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes 

idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı 

haladéktalan megjelenését, 

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, 

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

 
Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete  felhatalmazza a polgármestert /mint gesztor 
önkormányzat polgármesterét  a megállapodás aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester, jegyzı  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


