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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
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 élet-
vitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A 
szolgáltatást jelenleg a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott Integrált 
Nappali Szociális Intézmény (továbbiakban INSZI) biztosítja kistérségi ellátási területtel. 
 
Az INSZI-ben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki technikai hátterének mű-
ködtetésére a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2019. január 1. napjától 2022. 
december 31. napjáig kötött vállalkozási szerződést a Multi Alarm Biztonságtechnikai 
Zrt.-vel.  
  
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás technikai hátterének biztosítását az Integrált Nappali 
Szociális Intézmény nem tudja megvalósítani, valamint a jelenlegi szolgáltatóval kötött 
szerződés lejár, ezért szükséges a szolgáltatásra vonatkozó beszerzési eljárás lefolyta-
tása. A beérkezett indikatív árajánlatokból megállapítható, hogy a hosszabb időtartamra 
történő szerződéskötés kevésbé előnyös feltételekkel járna, a legolcsóbb ár az egy évre 
szóló szerződéssel valósítható meg. 
 
A nem kötelező, önként vállalt feladat eddigi 503 db készülékkel történő biztosítása a 
továbbiakban nem indokolt. A szolgáltatást az eddigiekben térítésmentesen biztosította 
az intézmény az igénylők részére, azonban a tervek szerint 2022. december hónaptól 
térítési díj bevezetésére kerülne sor, melyet a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos 
költségek növekedése indokol. Az intézmény által végzett előzetes felmérés alapján, té-
rítési díj fizetési kötelezettség mellett az igénylők száma jelentősen csökkenni fog.  
A fentiek figyelembe vételével a készülékszám csökkentése szakmailag megalapozott, 
és továbbra is biztosítani fogja az erre a típusú szolgáltatásra valóban rászorulók bizton-
ságos ellátását.  
 
A beszerzési eljárást az INSZI vezetője folytatja le az előterjesztéshez csatolt eseti fele-
lősségi rend alapján, - tekintettel arra, hogy az intézmény beszerzési szabályzattal nem 
rendelkezik - melyhez szükséges az intézmény fenntartójának a Pécsi Többcélú Agglo-
merációs társulásnak a hozzájárulása. 
 
A beszerzés becsült költsége 350 db készülékkel számolva 2023. évre vonatkozóan a 
beérkezett indikatív árajánlatok alapján nettó 12.204 700 Ft, melyhez bruttó 15.500.000.-
Ft fedezet biztosítása szükséges, melyről a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése 2022. október 18-i ülésén dönt. 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy hogy az előterjesztést és a határozati javasla-
tot fogadja el. 
 
 
Pécs, 2022. szeptember 30. 
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