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  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

  



 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet határozza meg az önkormányzatok által 

nyújtandó személyes gondoskodás keretében nyújtott szakosított ellátások alapvető szabályait.  

Egy 2016 év végén elfogadott törvénymódosítás eredményeképpen a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 138. § (4) bekezdése jelenleg akként 

rendelkezik, hogy átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – az éjjeli menedékhely és a 

hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével – 2022. december 31-ig működhet. Ennek 

értelmében az időskorúak és fogyatékos személyek gondozóházait, valamint pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthonait 2023. január 1-jéig fokozatosan megszüntetik. 

A törvénymódosítás a profiltisztítás és a szolgáltatások igénybevételének rugalmasabbá tétele 

érdekében hosszabb távú célként határozza meg, hogy az átmeneti szolgáltatási formák, mint 

önálló szolgáltatási típusok kerüljenek kivezetésre a szociális ellátások rendszeréből. Az 

átmeneti intézmények megszüntetését követően pedig a továbbiakban az átmeneti ellátást 

igénylő ellátottak számára az egyéb bentlakásos elhelyezési formák keretein belül válik 

lehetővé az átmeneti ellátás, határozott időre kötött megállapodással. Így 2022. december 31-

ig át kell alakulniuk az átmeneti intézményeknek, az időskorúak gondozóházát az idősek 

tartós bentlakásos ellátása válthatja fel.  

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a Ferencvárosi Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának keretein belül egy átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézményt működtet. A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza átmeneti ellátást nyújt 

Budapest Főváros, illetve Ferencváros közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező egészségileg és/vagy szociális rászoruló személyek számára.  

Az elmúlt évek tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a Szerető Kezek Időskorúak 

Gondozóháza ma már nem tudja betölteni az eredeti célját, az ott elhelyezett embereknek 

nemcsak egy-két évre igényelnének ellátást, hanem sok esetben tartósan fennáll a gondozás 

iránti szükségletük. A Gondozóház ügyfelei többségében azért kerülnek az intézménybe, mert 

a tartós bentlakást nyújtó ellátásokra hosszabb a várólista, és amíg várakoznak, átmeneti 

ellátást kaphatnak. Ahhoz azonban, hogy a jövőben ne legyen várólista, jelentős 

férőhelybővítésre lenne szükség, de még inkább a jelenleg átmeneti ellátást nyújtó otthont – a 

fent hivatkozott törvénymódosítás rendelkezéseinek figyelembe vételén túl – egyébként is 

tartós gondozást nyújtó intézménnyé lenne szükséges alakítani.  



 
 

Mindezek mellett igény mutatkozik arra, hogy az intézmény profilja a tartós bentlakást nyújtó 

ellátás mellett demens személyek nappali ellátására is kiterjedjen.  

Jelen előterjesztés a fent hivatkozott törvényi határidőre tekintettel (2022. december 31.), 

továbbá, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata megfontoltan 

készítse elő a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza átmeneti ellátást nyújtó intézményi 

státuszának tartós ellátást nyújtó intézménnyé alakítását, és profiljának demens személyek 

nappali ellátására való kiterjesztését, az alábbi javaslatokat fogalmazza meg: 

1. Munkacsoport felállítása, amelynek  

1.1. feladatai: 

- a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza épülete bővítési lehetőségeinek 

felmérése 

- a tartós bentlakást nyújtó ellátási formára történő átállás jogi és pénzügyi 

feltételeinek feltérképezése 

- a tartós bentlakást nyújtó ellátási formára történő átállást megalapozó szakmai 

program kidolgozása 

- a képviselő-testület számára javaslat kidolgozása a tartós bentlakást nyújtó 

ellátási formára történő átállás megvalósítása tárgyában 

- a tartós bentlakást nyújtó ellátási formára történő átállás jogi, pénzügyi és 

infrastrukturális megvalósításának koordinálása 

 

1.2. tagjai:  

- főépítész vagy általa delegált munkatárs 

- jegyző/aljegyző 

- Városüzemeltetési iroda/FEV IX Zrt. által delegált tag 

- szociális ügyekért felelős tanácsnok 

- ESZSCIB elnöke 

- Pénzügyi iroda vezetője vagy általa delegált tag 

- Humánszolgáltatási iroda vezetője vagy általa delegált tag 

- FESZGYI intézményvezetője vagy területért felelős helyettese 

2. A munkacsoport feladatainak végrehajtási ütemterve: 

2021 szeptember – 2021 november: a 1098 Budapest, Friss utca 5. szám alatti ingatlan 

bővítési lehetőségeinek felmérése 

2021 november – 2021 december: a bővítési lehetőségek függvényében az idősgondozás 

tartós ellátási formára történő átállására vonatkozó forgatókönyvek kidolgozása és a 

képviselő-testület elé terjesztése 

 



 
 

2022 január – március: a tartós ellátási formára történő átállás jogi és pénzügyi feltételeinek 

megteremtése (pénzügyi forrás biztosítása, szükséges közbeszerzések lebonyolítása, működési 

engedélyhez szükséges feltételeknek való megfelelés) 

2022 január – 2022 október: a tartós ellátási formára történő átállás infrastrukturális és 

technikai lebonyolítása 

2022 október – 2022 december: a tartós ellátási formához szükséges engedélyeztetés 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatot támogatni szíveskedjenek. 

 

Budapest, 2021. augusztus 26. 

 

Tisztelettel: 

 

Jancsó Andrea s.k. 

szociális ügyekért felelős tanácsnok 

  



 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a fenntartásában levő Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza által 

nyújtott átmeneti ellátási formáról tartós bentlakást nyújtó ellátási formára történő 

átállásról szóló döntés lehetőségének megvizsgálására munkacsoportot állít fel. 

 

felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

határidő: 2021. szeptember 9. 

 

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az 1. pontban felállított munkacsoport tagjai: 

 

a. FESZGYI intézményvezetője vagy területért felelős helyettese 

b. jegyző/aljegyző 

c. Városüzemeltetési iroda/FEV IX Zrt. által delegált tag 

d. szociális ügyekért felelős tanácsnok 

e. ESZSCIB elnöke  

f. főépítész vagy általa delegált munkatárs 

g. Pénzügyi iroda vezetője vagy általa delegált tag 

h. Humánszolgáltatási iroda vezetője vagy általa delegált tag 

 

felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

határidő: 2021. szeptember 30. 

 

3.  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának 

vezetőjét, hogy a tartós bentlakást nyújtó ellátási formára történő átállás tárgyában 

készítsen szakmai programot és azt terjessze az 1. pontban felállított munkacsoport 

elé.  

 

felelős: FESZGYI igazgatója 

határidő: 2021. november 30. 


