
                                Tisztelt   Képviselı  – Testület! 
 
 
               Tájékoztatás az Idısek gondozóházában lakók elhelyezésének 
                  elıkészítésérı l ,  2012. márciusi képviselı- testület i ülésre 
 
 
Jelenleg 9 lakója van az átmeneti otthonnak. 
 
5 lakó szociális ellátás iránti  kérelme - a 9/1999. (XI.24.) SzCsM r. 3.§ -
postázásra került , Makó és Földeák bentlakásos otthonába. 
1 lakó elhelyezési kérelme még a tavalyi  évben befogadásra került. 
2 lakó elhelyezése megoldódott. 
1 lakó hosszabb kórházi tartózkodása miatt nem tudja kérelmét aláírni, a 
fogadó intézmény tud róla, további teendıket megbeszéltük. 
 
Dátumok nélkül,  idırendi sorrendben: 
 
Két fı, szegedi bentlakásos otthonba elhelyezésüket kérı lakók a feltételek 
megismerése után, inkább a makói –óföldeáki intézménybe kérték a kérelmük 
elküldését. 
 
1 fı el látott , akit  ez ideig rokona saját lakásában kívánt gondozni, jelen 
pil lanatban Debreceni idısek otthonában kérte elhelyezését. 
 
Az elhelyezni kívánt 7 lakó közül 2012. jún. 30.-ig 4 lakónak lejár az egy 
éves tartózkodásra szóló megállapodása: 
-  1 lakó önellátásra tel jes mértékben képtelen, ágyhoz kötött , van 

hozzátartozója, aki dolgozik, napközbeni ellátását családon belül nem 
tudja megoldani, 

-  1 lakót nem látogatja a hozzátartozója, kapcsolata eltartójával 
helyrehozhatatlanul megromlott, járókeret segítségével jár, 

-  1 lakónak nincs hozzátartozója, önellátásra teljesen képtelen, nincs 
hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna (2011. október óta várakozó 
l istán van a makói intézményben), 

-  1 lakónak van hozzátartozója, de a gondozást nem tudja vállalni, ingatlana 
is van az ellátottnak, - abban pedig más hozzátartozója, aki vele élt több 
ízben testi leg bántalmazta. Fentebb felsorolt  4 eset kimerít i a soron kívül i 
elhelyezés szabályait  a 9/1999. (XI.24.) SzCsm r. 15.§ (1) a),d) pontok 
szerint. 

 
Mind a négy esetben a tartós bentlakásos intézményi elhelyezési kérelem el 
lett küldve, a megjegyzés rovatban fel lett  tüntetve a megállapodásban lévı 
határidı  vége. Telefonon is beszéltem az ügyintézıvel és felhívtam erre a 
figyelmét. 
A soron kívül i elhelyezés iránti igény sorrendben megelızi a többi kérelmet. 
A soron kívül iség fennállásáról az intézményvezetı  dönt. 
 
1 lakó, aki korábban nem kérte intézményi elhelyezését, most kéri, mert nem 
bízik, távoli hozzátartozója további eltartásában. Hozzátartozót telefonon 



felkerestem, konkrét idıpont megjelölésével szándékát fejezte ki, hogy el 
kívánja a lakót saját lakásába szállítani és ott gondoskodik az ellátottról . 
Kérte további esetleges segítségemet állapotrosszabodás esetére. 
1 lakó akinek el lett küldve a kérelme a bentlakásos otthonba idınként, azt 
mondja lakásába szeretne visszaköltözni.  Legközelebbi hozzátartozója 
ragaszkodik az intézményi elhelyezéshez. 
 
Egy lakó, aki korábban elhelyezése ügyében, konkrétan megjelölte hová, 
melyik intézménybe szeretne bekerülni, most kéri,  inkább saját lakásába 
költözik vissza és a jelzırendszeres házi segítségnyújtást, étkeztetést és a 
házi segítségnyújtás szolgáltatásokat kívánja igénybe venni. A késıbbiekben 
lehet, hogy szüksége lesz intézményi elhelyezésre. Telefonon a befogadó 
intézmény dolgozójával megbeszéltem, kérelme továbbra is érvényben marad. 
 
Hat lakó elıgondozásának I.  szakasza a befogadó intézmények részérı l  
megtörtént –a 9/1999. (XI.24.) SzCsM r. 4.§ alapján- a makói és az óföldeáki 
intézmény dolgozói tájékozódtak az ellátást igénybe vevı 
életkörülményeirı l ,  egészségi állapotáról, szociális helyzetérı l  és 
tájékoztatták az ellátottat az intézménybe kerülés feltételeirı l .  Elvégezték a 
gondozási szükséglet vizsgálatát. 
 

Az elıgondozás II.  szakaszára a férıhely elfoglalásának kezdı  idıpontja elıtt 
kerül sor. 
 
Jelen pil lanatban az a lakó, aki a debreceni intézményi elhelyezését kérte, 
rokona tájékoztatása szerint március 25-én otthonába szállt ja, gondozási 
szándékkal.  
Március 26-án a lakók létszáma 8 fı,  ebbı l  1 fı  lakásába költözik haza, 1 fı 
bizonytalan, de szintén lakásába költözik vissza, úgy tőnik jelzırendszeres 
házi segítségnyújtásra hamarosan adódik lehetısége. 
 
 

Megjegyezni kívánom, minden lakó mentális és testi  egészségét megviseli a 
megszokott hely és körülmények változása és a bizonytalanság. Ennek 
elızményei nyi lván ismerhetıek. 
 
 
 
                                               Tisztelettel: 
 
 
                                                                  Kunné Horváth Izabella 
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