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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló, T/17700. számú
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában * , 102. §-a (1) bekezdésében* (121 . §-a
(7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

(kapcsolódva a TI]77001935 . számú módosító javaslathoz)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 3. számú melléklete kiegészítő szabályainak 8 . pontja az alábbi
szövegrésszel egészül ki :

„- a 12. ab) pont szerinti, demens betegek ellátása után járó állami hozzájárulást azok a helyi
önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek 2005 . december 31-én működési engedéllyel
rendelkező idősek otthonát tartanak fenn, és 2006 . január 31-éig kezdeményezik az intézmény
működési engedélyének az ellátott demens betegek ellátására vonatkozó módosítását,
valamint a Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum a demencia kórkép
súlyos fokozatát igazoló szakvéleményét 2006. március 31-éig benyújtják a megyei szociális
és gyámhivatalnak .

-a 12.bb)és 12. c) pontban meghatározott állami hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok
vehetik igénybe, amelyek 2005 . december 31-én működési engedéllyel rendelkező idősek
otthonát tartanak fenn . A hozzájárulás az idősek otthonában ellátott, legalább napi 4 órás
rendszeres ápolást-gondozást igénylő ellátottak létszáma után vehető igénybe . A legalább napi
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4 órás ápolási-gondozási szükséglet igazolása az ellátott egyéni gondozási, illetve ápolási
terve alapján történik ."

INDOKOLÁS

Az indítvány a demenseket ellátó, különböző típusú szociális intézmények normatív
hozzájárulását hangolja össze . Az idősek otthonában élő demens betegek ellátásának állami
támogatása új finanszírozási forma, amely évek óta elvárásként fogalmazódik meg a
fenntartók részéről is . Az idősek otthonaiban az ellátottak mintegy 30 százaléka demens
beteg. Ennek a betegségnek három fokozata van, amely közül a súlyos kórképpel élők
ellátását indokolt a 2006. évben első lépésként támogatni, tekintettel arra, hogy súlyos
fokozatú demens betegek ellátása folyamatos felügyeletet, személyre szabott gondozást-
ápolást jelent. A támogatandók becsült létszáma 4000 fő, ami a demens betegek egyharmadát
jelenti .

Budapest, 2005 . december 6 .
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