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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 

Szociális Bizottsága 
 

JEGYZİKÖNYV  
 

Készült: a Szociális Bizottság 2008. január 17-én 16 órakor megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán SZB elnöke 

Varga Ferencné  
Bazsa Mihály  
Szabó Gyuláné  
Besesek Béla SZB tagok 
Turi Mária Alapszolg. Központ Vez. 
Vieszné Újfalusi Edit jegyzıkönyvvezetı 

 
Nyerges Zoltán SZB elnök 
Köszöntötte a jelenlévıket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı 
bizottsági tagból 5 fı jelen van.  
Tájékoztatta a bizottságot, hogy a meghívóban kiadott 4 napirendi pont újabb ponttal bıvült, 
mert Turi Mária intézményvezetı a szociális otthoni beutalással kapcsolatos 
jogszabályváltozásokról szeretné tájékoztatni a bizottságot. Javasolta 1. pontként a tájékoztató 
felvételét a bizottsági ülés napirendi pontjai közé. Más javaslat nem hangzott el. 
 
Az Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

 
N a p i r e n d 

 
 
1. Tájékoztató a 2008. évi jogszabályváltozásokról 
    Elıadó: Turi Mária Alapszolg. Kp. vezetı 
 
2. Szociális otthoni beutalás iránti kérelem elbírálása 
    Elıadó: Nyerges Zoltán SzB. elnök 
 
3. Születési támogatás iránti kérelem elbírálása 
    Elıadó: Nyerges Zoltán SzB. elnök 
 
4. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása 
    Elıadó: Nyerges Zoltán SzB. elnök 
 
5. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása 
    Elıadó: Nyerges Zoltán SzB. elnök 
 
Napirend 
1. Tájékoztató a 2008. évi jogszabályváltozásokról 
    Elıadó: Turi Mária Alapszolg. Kp. vezetı 
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Turi Mária Alapszolg Kp. Vez. 
A 2008. január 1.-vel hatályos törvényi elıírások alapján megváltoztak az idısek otthonába 
történı elhelyezés szabályai. A Kisbíróban részletesen írt a jogszabályok változásáról. A 
szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban 
Sztv.) elıírásai szerint csak azt lehet idısek otthonában elhelyezni, aki rendelkezik az 
elhelyezéshez szükséges gondozási szükséglettel. Ismertette az eljárás menetét és a január 1.-
jétıl szükséges dokumentumok beszerzésének módját. A Szanki Önkormányzatnál a Szociális 
Bizottság a beutaló szerv, ezért a bizottság elnökének kell megkeresni a területileg illetékes 
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban ORSZI)  
kirendeltségét Kiskunhalason. Az ORSZI szakértıi bizottsága kötelezı erejő szakvéleményt 
ad arról, hogy a kérelmezı gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja vagy nem. Ennek 
a szakvéleménynek a megérkezése után lehet a kérelmezıt az idısek otthonába beutalni. 
Amennyiben a gondozási szükséglete nem éri el a napi 4 órát, akkor az önkormányzat az 
érintett ellátását házi segítségnyújtás formában biztosítja. 
Nyerges Zoltán elnök 
Hogyan lesz ezután a sürgısségi ellátás? 
Turi Mária Alapszolg Kp. Vez. 
Az ügyintézési idı meghosszabbodik, mivel ebben az esetben is szükséges a gondozási 
szükségletrıl szóló szakvélemény, csak a szakértıi bizottságnak a szakvéleményét a kérelem 
beérkezésétıl számított 15 nap alatt kell elkészíteni. 
Besesek Béla bizottsági tag 
Azzal mi történik, akinél váratlan esemény miatt azonnali elhelyezés kellene? 
Turi Mária Alapszolg Kp. Vez. 
Akkor sem lehet elhelyezni, csak az elızıekben elmondottak szerint lehet eljárni. 
Nyerges Zoltán elnök 
Milyen szempontok alapján végzi a szakértıi bizottság a vizsgálatot, az elbírálás mitıl függ? 
Turi Mária Alapszolg Kp. Vez. 
Az új elıírások csak arra nem vonatkoznak, aki már bent lakik az intézményben. Aki január 1. 
után kéri a felvételét, arra vonatkozóan jogszabály írja elı a kötelezı szempontokat. 
Besesek Béla bizottsági tag 
Akkor lehet csak valakit elhelyezni, ha rendelkezik a megfelelı szakvéleménnyel? 
Turi Mária Alapszolg Kp. Vez. 
Igen. 
Bazsa Mihály bizottsági tag 
Soron kívüli elhelyezés akkor ezután nem lehetséges? 
Turi Mária Alapszolg Kp. Vez. 
A régi gyakorlat szerint sajnos nem. A szakértıi bizottság egyik tagjával beszélt telefonon, aki 
elmondta, hogy számukra is új ez a feladat, nem számítottak rá. 
Nyerges Zoltán elnök 
Ha Kiskunhalason adnak szakvéleményt, ez azt jelenti, hogy akár csólyospálosi vagy 
kiskunmajsai lakos is bekerülhet a szanki idısek otthonába? 
Turi Mária Alapszolg Kp. Vez. 
A minisztérium kiadott egy állásfoglalást a beutalásokkal kapcsolatos feladatokról. Az 
állásfoglalás szerint törvénytelen dolgokat nem lehet csinálni, csak a helyi rendeletben 
foglaltak alapján lehet a kérelmezıket felvenni az idısek otthonába. 
Nyerges Zoltán elnök 
Akkor a soron kívüli elhelyezést megtárgyaló 3 tagú bizottságnak sem lesz tovább feladata? 
Turi Mária Alapszolg Kp. Vez. 
Az elhelyezési sorrend meghatározásában van csak jelentısége. 
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Szabó Gyuláné bizottsági tag 
Ez az eljárás így minısíthetetlen. 
Besesek Béla bizottsági tag 
Ezzel az intézkedéssel a kormánynak csak az a célja, hogy minél hamarabb kipusztuljunk. A 
szanki otthonban most van üres férıhely, de a törvényt úgy alkották meg, hogy ne lehessen az 
otthonba beutalni. A kezünk meg van kötve, közben az állami normatívák csökkennek, de az 
önkormányzat azért tartsa fenn, mőködtesse az intézményeit. A törvény nem engedi a régi 
módon a bizottságnak, hogy a kérelmezıket beutalja, akkor hogy helyezzük el a saját falunk 
lakóit? 
Nyerges Zoltán elnök 
Mi lesz azokkal, akik kórházból jönnek ki és rögtön az otthonba szeretnének bekerülni? 
Turi Mária Alapszolg Kp. Vez. 
Aki kórházban volt, azt nem is kellett elıgondozni. Erre azonban most nincs lehetıség, 
jelenleg semmit sem tehetünk, csak végrehajtjuk a törvényi elıírásokat. 
Nyerges Zoltán elnök 
Megkérdezte, a tájékoztatóhoz kapcsolódóan van-e még kérdés. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Megköszönte Turi Máriának a tájékoztatót. 
 
A Szociális Bizottság a 2. napirendi ponttól a meghívóban kiadott napirendi pontokat 
zárt ülésen tárgyalta. 
 
A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, a bizottság elnöke 17 óra 30 perckor az ülést 
bezárta. 

K. m. f. 
 
                                                                                                             
 
 
                                                                                                              
 
                                                                                                             Nyerges Zoltán 
                                                                                                                 SzB. elnöke 
 


