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Módosító iavaslat

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „az egyes szociális tárgyú törvények
módosításáról" szóló T/3449 . számú törvényjavaslathoz a kővetkező

módosító javaslatot
terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 23 . §-a a következők szerint változik :

23. §

(1) Az Szt. 68. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az idősek otthonában a 68/A . § (2)-(3) bekezdésében meghatározott gondozási

szükséglettel rendelkező, [de rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő,] a rá irányadó

öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el .

(2) Az idősek otthonában a 18 . életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt

önmagáról gondoskodni nem képes, a 68/A. § Q-(3) bekezdése szerinti gondozási

szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó
intézményben nem biztosítható ."

(2) Az Szt. 68 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Idősek otthonába az (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor
legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója

a 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető ."



2 . A törvényjavaslat 24. §-a a következők szerint változik :

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 .

[(3) Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet igazoló

szakvélemény alapján nyújtható .]

[(4)] (3) [Ha] [a]Az idősotthoni ellátást igénylő személyt [gondozási szükséglete] a

szakértői szakvélemény alapján [szerint fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát,] az

intézményvezető - az önkormányzat jegyzője vagy szociális szakembere jelenlétében-

tájékoztatja a lehetséges szociális ellátások (étkeztetés, házi segítségnyújtás , otthonápolás és

bentlakásos intézményi elhelyezés) 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] A tájékoztatásnak ki kell terjednie az egyes ellátások

költségtérítéseire és arra, hogy ez a térítési rendszer az igénylőre milyen terheket ró ."
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Indokolás

A törvényjavaslat 23 . és 24. szakaszának módosítását az is indokolta, hogy a
jogszabály előkészítők a rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylőket, és gondozási
szükséglettel rendelkező öregségi nyugdíj korhatárt betöltött személyek ellátását azonos
elbírálás alá helyezték, illetve kizárták a bentlakásos intézményi ellátásból . Ugyanakkor
javasoljuk a szociális szakértői szerv véleménye kötelező érvényű alkalmazásának elhagyását,
valamint azt a feltételt, mely szerint az idősotthoni ellátást napi négy órát meghaladó
gondozási szükséglet esetén lehet csak nyújtani . Az új harmadik bekezdésben az
intézményvezető a szakértői szakvélemény alapján a jegyző vagy szociális szakembere
jelenlétében köteles tájékoztatni a lehetséges szociális ellátásokról az igénybevevőt .
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