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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jeneiné Rubovszky Csilla Idősügyi Miniszteri Biztos Asszony 2013 júliusában megkereste 
Komló Város Önkormányzatát annak érdekében, hogy tegyen szándéknyilatkozatot a “Segítő 
kezek az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi 
szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” elnevezésű projektben való részvételről. 
 
Az idős lakosság támogatását célzó projekt első lépéseként Belváros-Lipótváros Budapest 
Főváros V. Kerület Önkormányzata mintaprogramot indított, melyhez 2013. április 9-én 
csatlakozott Kisvárda és Szombathely városa, 2013. május 16-án pedig Jászfényszaru. A négy 
település több hónapos tapasztalata alapján megállapítható volt, hogy országos program 
indításához ezen adatok Magyarország tekintetében nem teljesítik a reprezentativitás 
kritériumát, ezért javasolták a mintaprogram kiterjesztését további 30 hátrányos helyzetű 
településre valamint kedvezményezett besorolású térségre. 
 
A projekt elsődleges célja Magyarország területén élő legidősebb korú (80 év feletti) lakosság 
felkutatása, akik egyébként nincsenek az önkormányzatok látókörében, de egyedül élnek és 
koruk miatt veszélyeztetett helyzetben vannak. A program hosszú távú célja egy olyan 
önkéntességre és közösségi szolgálatra épülő segítő hálózat kialakítása, amelynek 
segítségével elérhetőek lesznek a 80 év feletti idős lakosok, valamint elő kívánja segíteni, 
hogy ezek az idős emberek az önálló életvitelüket magányuk enyhítésével saját otthonukban a 
lehető leghosszabb ideig tudják fenntartani. Az önmagukat csak részben ellátni tudó idősek 
körében ez az átfogó szolgáltatás helyettesíteni tudja a szociális alapú idősotthonokat. 
 
A projekt megvalósításához az alábbi erőforrások bevonása szükséges: szociális 
ellátórendszer, közfoglalkoztatottak, közösségi szolgálatot végzők, diákok, önkéntesek. 
 
A harminc településre kiterjedő mintaprojektbe 376 közfoglalkoztatottat vonnak be, 
bérköltségük a projekt időszaka alatt 372.564.585 forint.  
 
A mintaprogram során megvalósuló tevékenységek központi (Közhasznú Nonprofit Kft.), 
illetőleg helyi szinten zajlanak. 2013. június 13-án Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. 
kerület Képviselő-testülete döntést hozott a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú 
Nonprofit Kft. létrehozásáról. 
 
A projektben való részvételről 2013. 07. 18. napján szándéknyilatkozatot tettem. A 
munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők közül, az elsősorban szociális OKJ-s 
végzettséggel rendelkező személyeket a Szociális Szolgáltató Központ vezetője meghallgatta, 
majd javaslatot tettünk 20 fő résztvevő személyére. Az ajánlott személyeket a munkaügyi 
kirendeltség kiközvetítette. A közvetítő lapokat, a munkaszerződéseket, a munkaköri 
leírásokat a Szociális Szolgáltató Központ közreműködésével kitöltöttük, a résztvevőket 
foglalkoztathatósági szakvéleményezésre irányítottuk. Valamennyi dokumentumot a Segítő 
Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. részére aláírásra megküldtünk. A 20 fő 
személygondozási foglalkozású időslátogató alkalmazására 2013. szeptember 10. napjától 
2014. május 31. napjáig kerül sor, napi 8 órában. A szakképzettséggel rendelkező 
közfoglalkoztatottak havi bruttó 96.800,- Ft, a szakképzetlen közfoglakoztatottak havi bruttó 
75.500,- Ft közfoglalkoztatási bért kapnak. 
 
 



 
 
 
A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft., mint közfoglalkoztató jelezte, 
hogy megállapodást köt a helyi önkormányzatokkal a helyi szinten betöltendő 
közfoglalkoztatotti státuszokról. A rendelkezésre álló információk alapján az 
önkormányzatnak pénzügyi kötelezettségvállalása nincs. A megállapodás tervezete az 
előterjesztés elkészítésének időpontjáig nem érkezett meg. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi és szociális bizottság javaslatainak 
figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg és támogassa “Segítő kezek az idősek 
otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes 
tevékenységgel” elnevezésű projektben való részvételt. 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az egészségügyi és szociális bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a „Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért 
értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” 
elnevezésű projektben való részvétel című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi és támogatja a “Segítő kezek az idősek 
otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és 
önkéntes tevékenységgel” elnevezésű projektben való önkormányzati részvételt. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú 

Nonprofit Kft. –vel kötendő együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2013-09-16 
 

Polics József 
           polgármester 
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