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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/3449 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 24 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„24. §

Az Szt. a következő 68/A. §-sal egészül ki :

,68/A . § (1) Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető
kezdeményezi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértői
szervnél. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat
hozatalát megelőzően, ebben az esetben az intézményvezető e § szerinti feladatait a beutaló
szerv látja el .

(2) A szociális szakértői szerv a gondozási szükségletet külön jogszabályban
meghatározottak szerint megvizsgálja és kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási
szükséglet mértékéről , illetve a külön jogszabály szerinti körülményekről .

Módosító javaslat



(3) Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó , illetve a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény
alapján nyújtható .

(4) Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete a szakvélemény
szerint fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát , és az idősotthoni elhelyezést a külön
jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető
tájékoztatja a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről és a szakvéleményt részére
átadja, valamint másolatát megküldi az ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye
szerinti települési önkormányzatnak. Ebben az esetben a házi segítségnyújtás igénylése során
a szociális szakértői szerv szakvéleménye igazolja a gondozási szükségletet ."

INDOKOLÁS

Az ápolási gondozási szükségletet egy komplex szakmaközi összetételű bizottság méri fel és
állapítja meg. A vizsgálat során az érintett személy életkörülményei és egészségi állapota
teljes körben felmérésre kerülnek . A szakvélemény tartalmazza, hogy a komplex vizsgálat
eredményeként milyen mértékű napi gondozási szükséglettel rendelkezik az ellátást igénylő
személy, azonban elképzelhető, hogy a kérelmező egyéb személyes körülményei alapján az
alacsonyabb gondozási idő ellenére indokolt a bentlakásos intézményi elhelyezés. A napi
gondozási időtől független tényezőket külön jogszabály fogja tételesen meghatározni .

Budapest, 2007 . szeptember 18 .
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