
K I V O N A T 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 27-én 16 órakor megtartott 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
Tárgy: Javaslat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010-évi megszüntetésére. 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2010.(I.27.) határozat: 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Aszód Kistérség Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és annak gesztor önkormányzat javaslatára az alábbi 
határozatot hozza; 
 
Az „Intézményfenntartó társulási megállapodás a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok 
ellátására” társulási megállapodásából az alábbi szövegtartalmat törli: 
 
III. Az intézményfenntartó társulás feladatai 
 
1.5. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 
a./ az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 
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 Képviselő-testülete az „Intézményfenntartó társulási megállapodás a 
szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására„  társulási megállapodás V./1. pontjának első 
bekezdését az alábbi szövegtartalommal kiegészíti, figyelemmel „ A helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§. (1) bek. f. pontja, A 
többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. torvény 3.§. (1) bek. h. pontja, valamint A 
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény „ előírásaira: 
 
„Amennyiben a társult önkormányzatok a „gesztor2 önkormányzat polgármesterének írásbeli 
értesítésében foglalt határidőre a normatívával nem fedezett működési hiány rendelkezésére 
bocsátást elmulasztják, a társulás gesztor önkormányzata a társult önkormányzat költségvetési 
elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A tagok 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető 
pénzintézetüknek a gesztor önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali 
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a társult önkormányzat a saját forrás teljes 
összegének megfizetéséig a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt 
példányát a tagok kötelesek a gesztornak átadni. 
 
A tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben valamely önkormányzat a jelenlegi megállapodásban 
vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, az esetben a kötelezett késedelmébe esnek.  
 



A fizetési kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései szerint 
köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési kötelezettség 
beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.” 
 
Megbízza a gesztor önkormányzat polgármesterét a további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Szendrei Ferenc polgármester, Dolányi Róbertné jegyző 
 
Határidő: azonnal  
    
 

Kmf. 
 
                             Szendrei Ferenc sk. Dolányi Róbertné sk. 
                                polgármester           jegyző  
 
 
 
 


