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Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatom, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata a 2015. november 26. napján tartott 

ülésén a jelzırendszeres házi segítségnyújtás megszüntetésérıl döntött, melynek alapján 

ez a szolgáltatási forma 2015. december 31. napján megszőnik . 

 

Fentiek alapján az Önnel, a házi segítségnyújtás, mint szociális ellátási forma 

vonatkozásában kötött megállapodást 2015. december 31. napjával felmondjuk. 

 

A felmondás oka: a szolgáltatás nyújtása során használt mőszaki eszközök (kihelyezett 

készülékek) elavultak, javíttatásuk nem megoldott, így a rendszer biztonsággal már nem 

mőködtethetı, így az Önök biztonságos ellátása érdekében a Képviselıtestületnek a 

megszüntetés mellett kellett dönteni. 

 

A megszőnı ellátás helyett egy új, az elızınél biztonságosabb ellátás lehetıségét kínáljuk 

Önnek. Az Alba Perzekutor Kft. „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” készüléke 

személyfelügyeletre, személyvédelemre, terápiakövetésre, távgondozásra és hagyományos 

telefonszolgáltatásra alkalmas. A magyar fejlesztésű hardwarrel és softwarrel rendelkező magyar 

terméket az országban több helyen és területen, így az idősgondozásban is sikeresen alkalmazzák. 

Kialakított működési rendszere, diszpécserközpontja alkalmas 24 órás feladat ellátásra és a készülék 

vészhívó funkciója következtében az idős ember életében előforduló krízishelyzetek – egészségi 

állapotromlás, rosszullétek, balesetek, támadások… - kezelésére.  Biztonságérzetet, ellenırzési 

lehetıséget biztosít a szolgáltatásban résztvevı idıs/beteg ember és szerettei számára, hogy a 

mindennapos életüket otthonukban, saját környezetükben élhessék, mégis mindig 

odafigyelhessenek rájuk. A kedvezı mőszaki tulajdonságoknak köszönhetıen minimális havi 

költségek mellett folyamatosan felügyelhetı a védett személy készülékének üzemszerő 

mőködése, távolról frissíthetı a készülék szoftvere és ellenırizhetı a felhasználó aktuális 

tartózkodási helye. Amennyiben Önnek, vagy hozzátartozóinak lehetısége van az alábbi 

linken a szolgáltatás mőködésérıl egy tájékoztató kisfilmet tekinthetnek meg.  



 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zPrgTv8Xnlc&feature=youtu.be 
biztonsag@perzekutor.hu 
 

A szolgáltatás igénybevételének költségei 

A szolgáltatás díja 3.810,-Ft./hó 3 év hőségidı szerzıdésben történı vállalásával. Ez esetben a 

készülék vételárát (55.000,-Ft.) nem kell megfizetni. 

Lajosmizse Város Önkormányzata a 2015. november 26. napján módosította Szociális 

rendeletét, mely szerint  települési támogatás formájában segítséget nyújt a „VARIO 

MEDCARE, mobil egészségır” szolgáltatás díjának megfizetéséhez. 

 

Lakossági fórum 

A szolgáltatás részletes és személyes bemutatása, valamint a finanszírozási lehetıségek 

érdekében a szolgáltató képviselıje részvételével 

 

2015. december 15-én 14.00 órai kezdettel 

 

lakossági fórumot tartunk, melyen a szolgáltatás igénybevételére irányuló szerzıdés  

megkötésére és a használat megnyugtató betanulására is lehetısége lesz. A szolgáltatás a 

szerzıdés megkötését követıen azonnal aktiválódik. 

 

A fórum helyszíne: a Mővelıdési Ház díszterme 

 

A lakossági fórumra minden érdeklıdıt és hozzátartozót szeretettel várunk! 

 

Lajosmizse, 2015. december 1. 

 

 

      Józsáné Dr. Kiss Irén sk. 

         intézményvezetı 


