
 

Kapcsolatfelvétel 

 

 

Hívjon fel bennün-

ket, ha további in-

formációra van 

szüksége a szolgál-

tatásunkról. 

 

Idősek Otthona 

 

3922Taktaharkány 

Rákóczi utca 36.  

 

Tel.: 

+36 47/ 578-013 

 

E-mail: 

szocszolg@ 

taktaharkany.hu  

 
 

Térítési díjak 

A  bekerülés feltételei:  

Taktaharkányi lakosok részére egyszeri hozzájá-

rulás 500.000.- Ft megfizetése, az ország más terüle-

téről az egyszeri hozzájárulás összege 800.000 .- Ft. 

A havi térítési díj összege 110.000.- Ft/hó/fő. 

TAKTAHARKÁNYI IDŐSEK OTTHONA 

,, Jól csak a szívvel 

lát az ember, 

Ami igazán fontos, 

az a szemnek látha-

tatlan” 

(Saint-Exupéry) 

 

Bemutatkozás 

A  település jól megközelíthető helyén található 

a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 

által fenntartott, Taktaharkányi Szociális Szolgálta-

tó Központ által működtetett Idősek Otthona. 

Intézményünk 2018. októberétől várja a leendő la-

kóit. A szép környezet, az épületet körülvevő igé-

nyes pihenőpark kellemes kikapcsolódást  nyújt az 

itt élőknek és látogatóinak egyaránt. Új építésű, 

közel 600 m2-es épület nyújt lehetőséget a lakók 

számára. 
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A bekerülés feltételei: 
Magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezők, 

elsősorban Taktaharkány település lakossága, 

szabad férőhely esetén az ország bármely terüle-

te.  

Írásban beadott kérelem. 

A rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltése. 

Személyi adatokat igazoló dokumentumok: sze-

mélyi igazolvány, lakcím– és TAJ kártya, szüle-

tési anyakönyvi kivonat, közgyógyellátási iga-

zolvány, amennyiben rendelkezik vele.  

1 hónapnál nem régebbi orvosi igazolás fertőző 

betegségektől mentességről. 1 hónapnál nem ré-

gebbi tüdőszűrő lelet, betegségeket igazoló do-

kumentumok, ambuláns lapok). 

Jövedelem nyilatkozat, szükség esetén vagyon-

nyilatkozat . 

Éves nyugdíjas összesítő és az utolsó havi nyug-

díjas szelvény, vagy bankszámla kivonat. 

Gondozási szükséglet vizsgálata. 

Kérelem hozzáférése: 

A nyomtatvány személyesen, postai úton, elektro-

nikus úton ,e-mailben vagy személyesen az intéz-

ményben kérhető . 

Mit  kínálunk: 

A  18 férőhelyes in-

tézményünkben, 6 

otthonosan berendezett, 

3 ágyas szobákkal für-

dőkkel, előszobákkal el-

látott– lakórészekben 

színvonalas körülmé-

nyek között, életük végig 

tartó ellátásban, szükség 

szer in t  ápolásban -

gondozásban részesül-

hetnek a leendő ellátott-

jaink.. A nap 24 órájában 

folyamatos gondozói-

ápolói felügyeletet, rend-

szeres orvosi ellátást biz-

tosítunk. Személyenként, 

ágyanként nővérhívó áll 

a lakók rendelkezésére. 

Az intézmény az ellátot-

tak részére napi 5-szöri 

étkezést, és az orvos ál-

tal előírt étkezést bizto-

sítja. 

Amit biztosítani 
tudunk 

A z intézmény az el-

látást igénybevevők ré-

szére az adott körülmé-

nyek figyelemvételével, 

előzetes megbeszélés 

alapján lehetőséget  bitó-

sítunk apróbb tárgyak be-

hozatalára. 

Igény szerint kábel te-

levízió, internet hozzá-

férhetőség vehető 

igénybe. 

Az intézmény a közössé-

gi életre , a családias lég-

kör biztosítására igen 

nagy hangsúlyt fektet. A 

kor elvárásainak megfele-

lő minőségi életmód 

alapjait teremtjük, bizto-

sítva az önállóság meg-

tartását is. 

           Egyéb kritériumok: 

 

A z 1991. évi III. tv. 68. § alapján intézményünkben 

nem látható el az a személy, aki szenvedélybeteg-

ségben, pszichiátria valamint a demencia körébe tartozó 

középsúlyos vagy súlyos kórképet állapítottak meg. 

A férőhely elfoglalása külön értesítés útján történik, leg-

alább 8 napos időtartamon belül. Az igazgató az ellátás 

igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel 

élete végéig szóló megállapodást köt 

 

 


