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TÁJÉKOZTATÓ

idősek otthona igénybevételének feltételeiről
és az igénybevétellel kapcsolatos eljárásról

Tisztelt Kérelmezők!
Idősek otthona ellátás igénybevétele az 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások igénybe vételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet alapján:
A szociális ellátás igénybevételének kérelmezése önkéntes. A cselekvőképességet kizáró
gondnokság alatt álló igénylő esetében a törvényes képviselő terjeszti elő a kérelmet,
korlátozottan cselekvőképes személy a gondnoka beleegyezésével nyújthatja be azt.
A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a
honlapról letölthető (vagy az intézményben rendelkezésre bocsátott) orvosi igazolást,
jövedelemnyilatkozatot, valamint vagyonnyilatkozatot.
Előgondozás
Az elhelyezésről szóló intézményvezetői döntést megelőzően előgondozást végzünk. Az
előgondozással járó feladatokat az intézmény ezzel a feladattal megbízott munkatársa látja el.
Az előgondozás során tájékozódunk a kérelmező életkörülményeiről, egészségi állapotáról,
szociális helyzetéről, valamint az ellátásra való jogosultság fennállásáról.
Gondozási szükséglet III. fokozatú
Idősek otthonában, vagy az alábbi egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel
rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
Az előgondozással egy időben történik a gondozási szükséglet vizsgálata az 1993. évi III.
törvény (Szociális törvény) 68/A. §.-a és a 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet alapján.
Egyéb körülmény:
Körülmény
a) a demencia kórkép legalább középsúlyos
fokozata

Igazolásának módja
Pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos
szakvéleményével igazolt

b) az ellátást igénylő egyedül él és
ba) nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy

életkor személyazonosításra alkalmas
igazolvány másolata
bb) hetvenedik életévét betöltötte és
életkor személyazonosításra alkalmas
lakóhelye közműves vízellátás vagy
igazolvány másolata
közműves villamosenergia-ellátás nélküli a közművesítés hiányát a települési
ingatlan, vagy
önkormányzat jegyzője igazolja
bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági
az ellátást megállapító jogerős határozat
támogatásban vagy vakok személyi
vagy az ellátás folyósítását igazoló irat
járadékában részesül, vagy
másolata
bd) a bc) pont szerinti eseten kívüli okból
érvényes és hatályos szakvélemény,
fogyatékossági támogatásban részesül és az
szakhatósági állásfoglalás másolata
orvos szakértői szerv, illetve jogelődje

szakértői bizottságának szakvéleménye,
szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási
képességének hiányát állapította meg,
be)a komplex minősítésre vonatkozó részletes
szabályokról szóló 7/2012.(II. 14.) NEFMI
rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti E
minősítési kategóriába tartozó rokkantsági
ellátásban részesül, vagy rokkantsági
járadékban részesül
bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette,
illetve legalább 70%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett és az
orvos szakértői szerv, illetve jogelődje
szakértői bizottságának szakvéleménye,
szakhatósági állásfoglalása az
önkiszolgálási képességének hiányát
állapította meg.

az ellátást, járadékot megállapító jogerős
határozat és a kérelem benyújtását
megelőző havi nyugdíj-folyósítási,
járadékfolyósítási csekkszelvény vagy
bankszámlakivonat másolatával igazoltak

érvényes és hatályos szakvélemény,
szakhatósági állásfoglalás másolata

Az intézményvezető a gondozási szükséglet igazolásáról, illetve szükség szerinti értékeléséről
készült dokumentumokat az ellátást igénylőnek vagy törvényes képviselőjének átadja.
Intézményi elhelyezés
Ha az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, akkor erről az
intézményvezető - a nyilvántartásba vétel közlésével - írásban értesíti a jogosultat.
Új lakó felvételére vonatkozó szabályok szerint az alábbi feltétellel:
➢ A COVID-19 kapcsán az aktuális NNK eljárásrendnek megfelelően tudjuk
fogadni az új lakókat, melyről tájékoztatást adunk.
➢ 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő igazolás
Az intézménybe költözéskor az alábbi dokumentációkra lesz szükség:
• Érvényes személyi igazolvány
• Társadalombiztosítási igazolvány (TB kártya)
• Adóigazolvány, amennyiben rendelkezésre áll
• Közgyógyellátási igazolvány amennyiben rendelkezésre áll
• Születési anyakönyvi kivonat
• Családi állapota szerinti anyakönyvi kivonat (házasként házassági, özvegyként halotti,
elváltként a válásról szóló bírósági végzés)
• Utolsó havi nyugdíjszelvény
• 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő igazolás
• Gondnokság alá helyező ítélet másolata, gondnok kirendelő határozat másolata
(amennyiben releváns)
• Egészségi állapotára vonatkozó zárójelentések, dokumentumok
• Érvényes Covid oltást igazoló kártya, lap

Intézmény vezetősége

