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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. október 21-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Szerződés kötés az SOS Központ Kft.-vel jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszert 
és intézményi segélyhívó rendszert biztosító szolgáltatóval   
 
Ikt.sz: LMKOH/19919-4/2020.     
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 
vezetője Józsáné dr. Kiss Irén asszony azzal keresett meg, hogy Lajosmizsén új segélyhívó 
rendszert működtető szolgáltató jelenne meg 2021. januárjától. Jelenleg az Alba Perzekútor Kft. 
nyújt Lajosmizsén és Felsőlajoson egészségügyi és szociális távfelügyeleti szolgáltatást. A 
szolgáltatást folyamatosan igénybe vevők meg voltak elégedve a szolgáltató munkájával, 
azonban a megkötött szerződéshez képest alapvető változást állt be a Kft. által nyújtott 
szolgáltatás műszaki és díjfizetési feltételekben amelyek az alábbiak: 
 
Az eddig megkötött szerződés szerint 3 éves hűségidő vállalása esetén a Kft. térítésmentesen 
biztosította a jelzőrendszeri készüléket és tartozékait a szolgáltatást igénybe vevő részére. Az 
eddigi készülékek azonban kifutottak, valamennyi készülék kihelyezése megtörtént. A 
kihelyezett készülékek javítását még elvégzik, amíg alkatrész biztosított. Ha alkatrész 
hiányában, vagy a meghibásodás jellege okán nem javítható a készülék, akkor már nem tudják 
biztosítani a régi típusú készülékek cseréjét. Ennek következtében sem a régi készülékek 
cseréjéhez, sem az új kliensekhez ilyen típusú készüléket kihelyezni már nem tudnak. A kft. új 
készülékre állt át. Változás történt a díjfizetés feltételeiben is. A Kft. sem a régi, sem az új 
klienseinek nem tud térítésmentesen új készüléket biztosítani, hivatkozva az új készülék 
gyártási és egyéb költségeire. Ezek mintegy 30-40 e Ft körüli összegek lennének. Ez az összeg 
mindenkit terhelne, régi készülék cseréje pl. meghibásodása esetén azokat is, akik már a 3 év 
hűségidőt teljesítették.  
Fentieket összegezve tehát látható, hogy a szolgáltatásnyújtás feltételeiben jelentős változások 
álltak be.  
 
Az új szolgáltató a budapesti székhelyű SOS Központ Kft., aki jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtó rendszert és intézményi segélyhívó rendszert biztosít. Gyakorlatilag az SOS 
központ új szolgáltatóként jelenne meg városunkban.   
Az új szolgáltató 2021. január 1. napjától kezdené meg Lajosmizsén és Felsőlajoson a 
szolgáltatás nyújtást, ehhez azonban első lépésként szerződés megkötése szükséges Lajosmizse 
Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és az SOS 
Központ Kft. között.  
Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy az új szolgáltatóval intézményvezető 
asszony megkösse a szerződést. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. 
 
Lajosmizse, 2020. október 16. 

                 
                        Basky András sk. 

                                                                         polgármester 
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Határozat tervezet 
../2020. (….) ÖH. 
Szerződés kötés az SOS Központ Kft.-vel jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszert és 
intézményi segélyhívó rendszert biztosító szolgáltatóval   

 
Határozat 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az SOS 
Központ Kft. jelzőrendszeres házi segítségnyújtó és intézményi segélyhívó rendszer 
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.    

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. október 21. 
 
 
Lajosmizse, 2020. október 16. 
 
 
 Basky András 
 polgármester 
 


