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Jelentés

Dr. Zombor Gábor (Fidesz) képvisel ő által „Hány idős ember maradt ki, illetve
került később idősotthonba a késlekedés miatt?” címmel I/6353 . számon benyújtott

interpelláció tárgyában folytatott bizottsági tárgyalásról és döntésrő l

Az Országgyű lés 2008 . október 6-ai ülésén 183 igen szavazattal, 182 nem ellenében, 2
tartózkodás mellett nem fogadta el az interpellációra Sz űcs Erika szociális és
munkaügyi miniszter által adott választ .

Az Országgyűlés elnöke az interpellációt megtárgyalásra kiadta az Ifjúsági, szociáli s
és családügyi bizottságnak .

A bizottság 2008. október 28-ai ülésén a tárgyalást lefolytatta és 15 igen, 11 ne m
szavazattal, tartózkodás nélkül meghozott döntésével a Házszabály 117 .* (4) bekezdé s
b) pontja alapján javasolja, hogy

az Országgyűlés fogadja el az interpellált által kiegészített választ .

Az interpellált minisztert helyettesítő Korózs Lajos államtitkár által szóban el őadott,
kiegészített válasz :

Az elmúlt két évben hosszas várólisták alakultak ki a bentlakásos idősotthonokban,
melynek alapvetően az az oka, hogy számos idős ember szociális biztonságának
biztosítása végett jelentkezett ilyen intézményekbe . A rászorulók sok esetben az
önkormányzatok által nyújtott szociális alapszolgáltatások — szociális étkeztetés, ház i
segítségnyújtás — hiánya miatt igényelték az intézményi elhelyezést . A bentlakásos
intézményben egy fér őhely finanszírozásából négy-öt alapellátási szolgáltatás is
biztosítható . A szabályozás értelmében a települési önkormányzatoknak els ősorban a
magas gondozási-ápolási szükséglettel rendelkez ők vonatkozásában van ellátási
kötelezettsége .

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakért ői Intézet (továbbiakban: ORSZI) ez
év februárjában kezdte meg a gondozási szükséglet felülvizsgálatát . A felülvizsgálato k
megkezdésének időpontja január és február hónapban is kies ő gondozási napokat
jelenthetett, mivel a helyszíni vizsgálatok elvégzése a bizottság ülése és a
szakvélemény kiadása is id őt vesz igénybe — fűzte hozzá Kiss Györgyi, az ORSZI
főosztályvezetője.
Az intézethez kezdetben hetente 1700-2000 kérelem érkezett be és 5-60 0
szakvélemény kiadására került sor .
Az interpellációban említett Kecskemét városával kapcsolatban elmondható, hogy 162
a beérkezett és feldolgozott vizsgálati kérelmek száma, melyb ől 151 esetben került sor
szakvélemény kiadására .



Az ORSZI feladatköre kapcsán elhangzott amellett, hogy az ápolási-gondozás i
szükséglettel kapcsolatos szakvéleményt ad ki, hatáskörrel rendelkezik a komple x
rehabilitációs feladatok meghatározásában . Az intézet által több mint harminc
jogcímen végzett vizsgálatok többsége a szociális ellátásokat érinti .

Az interpellációs kérdések a jegyz ői szakértői bizottságok létrehozását is érintették . Ez
év májusáig 272, augusztus 31-ig további 11, tehát valamennyi bizottság megalakult .

Az interpelláló képviselő elmondta, fenntartja, hogy valósak a kecskemét i
idősotthonokkal kapcsolatban az Országgyű lés ülésén általa ismertetett adatok.
A fő problémának a rendszer igazságtalanságát látja ; az idős emberek nem ok nélkül
igénylik az állami, önkormányzati gondoskodást . Felhívta továbbá a figyelmet, hogy
számos férőhely marad üresen, az intézmények nem képesek kihasználni
kapacitásaikat . A közelmúltban jelent meg a bentlakásos intézmények kiegészítő
támogatását szolgáló pályázat, amely a finanszírozás problémáira mutat rá . Jelezte ,
hogy a választ továbbra sem tudja elfogadni .

A férőhely-kihasználtsággal kapcsolatban Kiss Györgyi elmondta; az ORSZI felé i s
jelzik az intézmények, hogy betöltetlen fér őhelyeik vannak, miközben ez a kiadott
szakvélemények számával nem magyarázható . Indokolt lehet megvizsgálni, hogy
miért nem foglalják el a szakvéleménnyel rendelkez ő idősek a számukra biztosítot t
férőhelyet .
Az ORSZI a jövőben, hogy kétség se férjen adatai hitelességéhez, régiónként é s
intézményenként közzé teszi honlapján a feldolgozott és kiadott szakvéleményeket .
Az idősotthoni üres és betöltött férőhelyek, illetve a várakozók számát a
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal adatbázisa tartalmazza, mely az intézmény -
fenntartók adatszolgáltatásán alapul .

Dr. Iván László az ápolási-gondozási szükséglet kapcsán azon véleményét fejezte ki ,
hogy az idősellátásnak a bentlakásos intézményekhez kötődő tennivalói alapvetően
más megközelítést igényelnek, ezért nem tartja elfogadhatónak a választ . Kiemelte,
valójában nem tudjuk, hogy ténylegesen milyen mérték ű szükségletek kielégítésére
van igény .

Béki Gabriella ugyancsak a férőhely-kihasználtság kapcsán a rászorultság mérésének
nehézségére mutatott rá. Hangsúlyozta, el őre látható volt, hogy az ápolási-gondozás i
szükséglet bevezetése átmeneti nehézségekkel fog járni . Konkrét kérdése a kapacitás -
kihasználtság aktuális adataira vonatkozott . Az államtitkár úr válaszában elmondta ,
hogy november-december hónapban a szociális tárca országosan áttekinti a férőhely-
kihasználtságot, valamint az ellátási forma teljes szabályozását és ha szükséges ,
javaslatokat fog tenni módosítására .

A bizottság előadója : Lombos István

Budapest, 2008 . november 13 .
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