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Tisztelt Elnök Asszony !

A házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Szűcs Erika szociális és munkaügyi

miniszter asszonyhoz „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról :' címmel .

Tisztelt Miniszter Asszony!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993 . évi III. törvény adott

lehetőséget a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási forma igénybevételére . A kormány

célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászoruló, a

segélyhívó készülék használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve

pszichiátriai betegek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerül ő krízishelyzetek

elhárítása, biztonságérzet növelése céljából nyújtott ellátás, valamint a szociális otthoni ellátá s

kiváltása e forma bevezetésével, hiszen a költségek lényegesen alacsonyabbak a

jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban. Az említett törvény módosítása 2008 . január 1-jén

lépett hatályba és gyakorlatilag azt tartalmazza, hogy a jelz őrendszeres segítségnyújtásban

részesülők száma nem lehet több, mint a házi segítségnyújtásban részesülők számának

háromszorosa. . Ez a törvényi meghatározás nagyon hátrányos a jogosultak részére .

Egyrészt, ahol már meghaladja a jelz őrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők

száma ezt a bizonyos „háromszoros szorzót”, ott milyen jogszabályi hivatkozással lehet

megvonni az egyébként jogosult személyt ől? Milyen szempontok alapján dönti el az

önkormányzat a közel azonos szociális és egészségügyi állapotban lév őknél, hogy kinél
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hagyja ott a készüléket, és kit ől veszi el? A háromszoros szorzóra hivatkozás nem ad

jogalapot a megvonásra. Ráadásul jogorvoslattal is élhetnek az ellátás megvonása miatt.

Másrészt a kistérségek eddig a Ktsv . Tv. alapján kapott fajlagos és kiegészítő normatíva

összegéből tudták fedezni az ellátást . A költségvetési törvény minden évben változtatta a

normatívák mértékét, de a feladat-ellátási szerződés alapján még mindig nem kellett az

ellátáshoz hozzájárulni . Azonban a normatíva csökkenő tendenciája már elővetíti azt a

körülményt, hogy el őbb-utóbb az önkormányzatoknak fizetniük kell a szolgáltatásért.

Ráadásul amennyiben a kistérségek önállóan, saját intézmény útján oldják meg a

feladatot, akkor a beruházás értéke olyan mértékű , amelyet képtelen saját költségvetésébő l

megoldani . Ha mégis hitel igénybevételével sikerülne az ellátást megszervezni, úgy

elengedhetetlen a gondozottak térítési díjra való kötelezése, amit a rászorultak képtelenek

lennének megfizetni .

Az egyre szigorúbb előírásokkal a rászorulók ellátása kerül veszélybe, amely ellentétes

a szociális téren meglévő kormányzati szándékkal .

Kérdeztem tehát miniszter asszonyt

- Jónak tartja-e a jelenlegi szabályozást ?

Somogyvár, 2008 . december 12 .

Várom megtisztelő válaszát.
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