
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. január 25.

Javaslat a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek szociális
szolgáltatásának megszervezésére

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. január 23.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2018. január 23.

A napirendi pont rövid tartalma:  Az EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes
Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztálya az aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók  részére  eljárásrendet  adott  ki  a  kihűlés  veszélye  miatt  egészségügyi  ellátásba  került
személyek  szociális  szolgáltatásának megszervezéséhez.  Az  ESZI  intézményvezetője  –  fenntartói
döntés esetén – egyszerre két fő elhelyezését tudja március végéig biztosítani, ha sürgős elhelyezés
indokolt és az ellátandó személy az intézményi elhelyezés feltételeinek megfelel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 676-5/2018.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.     Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: --

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: --

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2018. január 16. Ellenőrzés dátuma: 2018. január 17.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:     egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb     megjegyzések:   
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J     A     V     A     S     L     A     T   

a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek szociális
szolgáltatásának megszervezésére

Tisztelt Közgyűlés! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes
Államtitkárság  Egészségügyi  Igazgatási  Főosztálya  az  aktív  fekvőbeteg  ellátást  nyújtó
egészségügyi  szolgáltatók  részére  eljárásrendet  adott  ki  a  kihűlés  veszélye  miatt
egészségügyi ellátásba került személyek szociális szolgáltatásának megszervezéséhez.
A  betegészlelő  rendszer  kialakításának  célja,  hogy  azoknál  a  betegeknél,  ahol  az
egészségügyi  állapot  romlásában  szerepet  játszott  a  kihűlés,  olyan  jelzési
kötelezettség kerüljön kialakításra, ami garantálja, hogy az egészségügyi ellátás után
az  egyén  a  szociális  ellátórendszer  látókörébe kerül. A szociális  terület  így  szükség
szerint  megszervezheti  a  megfelelő  segítséget  az  érintettek  számára,  és
elkerülhetők/megelőzhetők a hasonló élethelyzetek kialakítása. Ilyen segítség lehet az adott
esettől  függően:  tűzifa  biztosítása,  hozzátartozók  felkutatása,  szociális  támogatás
megállapításának kezdeményezése, idősotthoni ellátás elhelyezésének kezdeményezése.

Az eljárásrend szerint a jelzés fogadása a család- és gyermekjóléti központok feladata. A
család- és gyermekjóléti központot az Útkeresés Segítő Szolgálat működteti (2400 Dunaúj-
város, Bartók B. út 6/b.). A család- és gyermekjóléti központnak e feladatkörében a lakcím-
mel rendelkező személy esetében a jelzés alapján intézkednie kell a szükséges szociá-
lis segítségnyújtás megszervezése érdekében a megfelelő, illetékes szociális szolgál-
tatóval, intézménnyel közösen (házi segítségnyújtás, bentlakásos ellátást nyújtó intéz-
mény). 
(Hajléktalan személy esetében értesíteni kell az illetékes regionális diszpécserszolgálatot, az
átmeneti ellátás biztosítása érdekében).

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intéz-
ményvezetője tájékoztatása szerint – amennyiben a fenntartó ehhez hozzájárul – egyszerre
két személy elhelyezését tudja biztosítani az intézmény keretein belül március végéig
(minden év december elseje és következő év március 31. között), ha sürgős elhelyezés
indokolt, más szociális szolgáltatással a biztonságos ellátása nem oldható meg és az
ellátandó személy az intézményi elhelyezés feltételeinek megfelel. 
Az intézményi elhelyezés keretein belül az érintett személy részére napi díj ellenében (ami
megegyezik a mindenkori intézményi térítési díj egy napra vetített összegével) napi három-
szori hideg étkezést, korlátlan mennyiségű meleg italt, tisztálkodási lehetőséget, mo-
sási lehetőséget, tiszta váltásruhát és fekvőhelyet biztosítanak, amíg biztonságos haza-
költözését vagy más helyen történő elhelyezését nem biztosítják. 
Szükség esetén az intézmény kezdeményezheti, a rászoruló kérése alapján, az intézményi
elhelyezés megindítását. 
Fenti lehetőséget az intézmény kizárólag a fent hivatkozott eljárás rend alapján és feltételei
szerint nyújtja a megadott határidőkön belül. Az intézmény és az ellátandó személy az előter-
jesztés mellékletében található szerződést kötik meg.

Amennyiben az érintett személyek között kiskorú gyermek is van, úgy a család az Útkeresés
Segítő Szolgálat által működtetett Családok Átmeneti Otthona (2400 Dunaújváros, Frange-
pán utca 54.) krízisszobájában kaphat elhelyezést. Ebben az esetben külön fenntartói döntés
nem szükséges. 

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság,  valamint az  ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság 2018.  január  23-án  rendkívüli  üléseiken  tárgyalták.  Mivel  a
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bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően kerül sor, így a bizottságok elnökei a
bizottságok véleményeit a Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (I. 25.) határozata

a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek szociális
szolgáltatásának megszervezéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény az aktív
fekvőbeteg ellátást  nyújtó egészségügyi  szolgáltatók részére  a kihűlés veszélye miatt
egészségügyi  ellátásba  került  személyek  szociális  szolgáltatásának  megszervezésére
kiadott eljárásrend érvényessége alatt minden év december 1. napjától a következő év
március 31. napjáig egy időintervallumban egyidejűleg két fő elhelyezését biztosítsa napi
díj ellenében, napi háromszori hideg étkezés biztosításával.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Egyesített Szociális Intézmény és
Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  intézményvezetőjét,  hogy  az  1.  pontban
hozott döntés alapján minden év március 31. napját követően küldje meg beszámolóját a
jegyző részére.

Felelős: -  az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézményvezetője

Határidő:   minden év április 30. napja 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője és az Egyesített Szociális
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. február 5.

Dunaújváros, 2018. január 25.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

elnöke
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