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ÁLTALÁNOS ADATOK: 
 
Az intézmény neve:    Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Idősek Otthona 

Székhelye:     4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 21. 

Ellátási területe:     Magyarország közigazgatási területe 

Fenntartó:    Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 

 
AZ IDŐSEK OTTHONA SZOLGÁLTATÁSRÓL:   
 
2020 novembertől induló intézményünk 35 fő részére nyújt személyre szabott ápolást és 
gondozást 1, illetve 2 ágyas szobákban történő elhelyezéssel. Ellátottaink részére teljes körű 
ellátást biztosítunk, amely magában foglalja a napi ötszöri étkezést, ruházattal, textíliával való 
ellátást, mentális gondozást, foglalkoztatást és az egészségügyi ellátást. Lakóink részére olyan 
ellátást kívánunk nyújtani, amelynek célja az emberi méltóság tiszteletben tartása, a közösségi 
életbe való beilleszkedés és a békés, nyugodt élet megteremtése.  
 
Teljes körű ellátás  
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 67. § (1) bekezdése szerint teljes körű ellátást nyújt, amelynek értelmében 
biztosítja: 

 a napi huszonnégy órás felügyeletet,  
 a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés-, meleg vízszolgáltatást, világítást, 
 a napi legalább ötszöri étkezést, melyből egy meleg étkezés. Amennyiben azt az 

ellátást igénybevevő egészségi állapota indokolja, speciális étkezési lehetőséget (pl. 
diéta, gyakoribb étkezés) biztosít. 

 szükség szerint ruházattal illetve textíliával való ellátásról, 
 a ruházat, illetve textília tisztítását a házirendben meghatározott módon, 
 az egészségügyi ellátást, melynek keretében gondoskodik az ellátást igénybe vevő 

egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról, rendszeres orvosi ellátásról, szükség 
szerinti alapápolásról, valamint a szakorvosi ellátáshoz, és a kórházi kezeléshez való 
hozzájuttatásáról, 

 a külön jogszabály szerinti gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti 
gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget (a továbbiakban: 
eseti gyógyszerkészlet). Az intézmény az ellátásban részesülők rendszeres 
gyógyszerszükségletének megfelelő, külön jogszabály szerinti gyógyszercsoportokba 
tartozó gyógyszerekhez (a továbbiakban: rendszeres gyógyszerkészlet) való 
hozzájutást biztosítja. 

 az ellátást igénybevevő mentálhigiénés ellátását, melynek keretében biztosítja 
többek között: 

- a személyre szabott bánásmódot, 
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- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzésének érdekében az egyéni, 
csoportos megbeszélések lehetőségét, 

- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 
- szükség szerinti pszichoterápiás foglakozást,  
- a családi és társadalmi kapcsolatos kulturált és zavartalan fenntartásának 

személyi és tárgyi feltételeit, így különösen erre a célra az intézményben 
megfelelő helyiség biztosításával, 

- a hitélet gyakorlásának feltételeit. 
  
A teljes körű ellátás további részletes kifejtését az intézmény házirendje tartalmazza majd. 
 
Az 5 darab 1 ágyas szoba esetében belépési hozzájárulás megfizetése szükséges, melynek 
összege 1.000.000,- Ft. 
A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló 
személy fizeti meg. Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül 
megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy 
örökösének, illetve ha más személy vállalta a belépési hozzájárulás megfizetését, e személynek, 
vagy örökösének. 
A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére 
fordítja.  
 
AZ INTÉZMÉNYBE KERÜLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
 
Az idősek otthona ellátást az értékelő adatlap alapján III. fokozatú, vagy a jogszabályban 
meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén, de 
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére biztosítjuk. Továbbá a 18. életévét betöltött, 
betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, az értékelő adatlap 
alapján III. fokozatú, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló 
gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást, 
gondozást nyújtó intézményben nem biztosított. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 
illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Intézményünkbe az ellátás 
írásban kérelmezhető. 
Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét 
lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy a kérelmét a törvényes képviselőjének 
beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - 
önállóan terjesztheti elő. (Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre 
vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.) 
 
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt a fenntartó és az ellátást igénylő (ill. törvényes 
képviselője) írásban megállapodást köt. A megállapodás megkötésére a fenntartó nevében az 
intézményvezető jogosult. A megállapodásban megjelölt időponttól kezdve történik a megjelölt 
szolgáltatása biztosítása. 
 
AZ ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ: 
 
Az idősek otthona ellátásért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díj összegét (a 
továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét napi összegben állapítja meg, és 
arról az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díjat ellátási napra vetítve kell 
meghatározni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A 



személyi térítési díj napi összege és az adott hónap napjai számának szorzata alapján kerül 
megállapításra az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj.  
 
A napi térítési díj várható összege: 4.000,- Ft/nap 
 

A személyi térítési díjat az ellátott vagy tartására köteles és képes személy fizeti meg az 
intézménynek. A személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.  
 
Az intézmény beindulásáig az intézménybe való jelentkezés módja: 
Jelen Tájékoztató mellékletét képező Kérelem, az Egészségi állapotra vonatkozó igazolás és 
Értékelő Adatlap (a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet alapján) elnevezésű dokumentumok 
kitöltött és aláírt példányának a hajdudorogidosekotthona@szlgsz.hu email címre történő 
elektronikus megküldésével, vagy a fenntartó Szeretetszolgálat részére a 4400 Nyíregyháza, Pf. 
97. címre történő postai megküldésével. 
 
Az intézménybe való bekerüléssel, valamint az idősek otthona ellátással kapcsolatban a Szent 
Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartó (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26., telefon: 
06- 42/415-907) tud további felvilágosítást adni.  
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