
 

 

  Dél-Borsodi Szociális Otthon „Nonprofit” Kft. 

3400 Mezőkövesd Emese u. 8. 

Telefon: 49/530-017 

 

Tájékoztató 

 

 KÖSZÖNJÜK, hogy érdeklődésével megtisztelte intézményünket és engedje meg, hogy 

bemutassuk Önnek a Dél-Borsodi Szociális Otthon „Nonprofit” Korlátolt Felelősségű 

Társaságot, mely Mezőkeresztes, Május 1. tér 7. sz alatt működik. 

 A létesítmény megfelel az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról, a 9/1999. ( XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmény szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá 

a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. ( XII.16.) kormány rendelet 

előírásainak. 

Felvevő területünk az ország bármely része. Az épület több mint 2 hektár parkosított terület 

közepén helyezkedik el. Három szinten, akadálymentesen. 1998. február 18-tól végleges 

működési engedéllyel rendelkezünk. 

Igény szerint 1- 2- 3 és 4 ágyas, zuhanyzós szobákban tudjuk az ellátást biztosítani 120 fő 

részére. 

Külön részlegben fogadunk időskori leépülésben szenvedő demens betegeket. 

Az intézmény jól megközelíthető távolsági, helyközi járatokkal és személygépkocsival 

is. Látogatási idő nincs, lakóink és hozzátartozóik közötti kapcsolattartás korlátozás nélküli. 

Intézményünk által biztosított szolgáltatások 

- napi háromszori étkezés ( dietetikus felügyeletével ) 

- gyógytornász 

- mosás, takarítás 

- orvosi ellátás ( házi orvos, pszichiáter szakorvos 24 órás nővéri felügyelet, gyógyszer, 

gyógyászati segédeszköz biztosítása ) 

- szobák berendezettek, felszereltek, de igény szerint saját berendezési tárgyakat is 

elhelyezhetnek. 

- szabad vallásgyakorlás 

- menthálhigiénés ellátás, gondozás 

- szabadidős tevékenységek szervezése 
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Intézménybe való bejutás feltételei 2008. január 1-től változtak. A jogszabályi előírásnak 

megfelelően a hozzánk fordulók részére minden segítséget biztosítunk. 

Az intézetben lakókat életük végéig megilletik mindazon jogok, melyek a színvonalas, 

teljes körű ellátással járnak. 

Felügyelő szerv a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámhivatal Gyámügyi 

és Igazságügyi Főosztálya, 3525 Miskolc Dóczi József út 6. 

Ellátott jogi képviselő elérhetősége az intézmény bejáratánál kifüggesztésre került. 

A megállapított térítési díj 2022.április 1-től 2023. március 31- ig 5.200.- Ft /nap,szorozva a 

tárgyhó napjainak számával.befizetése a tárgyhót követő hónap 10-ig. 

 

Belépési hozzájárulással igénybe vehető elhelyezés 

z 1993. évi III. törvény 94/C § 1. bekezdése szerint külön megállapodás megkötésére kerül sor. 

Tartalmaznia kell a gondozott és a befizető (ha nem azonos a gondozottal) személy adatait, a 

belépési hozzájárulás összegét, a visszafizetési kötelezettséget, az örökösök jogosultságát. A 

belépési hozzájárulás összegét a jogszabály 8.000.000 Ft-ban maximálta. A Dél-Borsodi 

Szociális Otthon Idősek Otthonában 2015. január 1-jétől az alábbi táblázatban szereplő 

elhelyezések után fizetendő belépési hozzájárulás: 

 

  A belépési hozzájárulás összegének meghatározása 
 

A Dél-Borsodi Szociális Otthon „Nonprofit” Kft. mezőkeresztesi idősek otthonában az 1993. 

évi III. törvény 117/C § (1) bekezdése alapján 2022. január 1-től az alábbi táblázatban szereplő 

helyiségek után kell belépési hozzájárulást fizetni: 
 

Részleg/ 

Szobaszá

m 

Elhelyezés Hasznos 

alapterület 

(m2) 

Belépési 

hozzájárulás 

összege 

(3 évre) 

Ft/fő 

Belépési 

hozzájárulás 

összege 

(Ft/hó) 

fsz./ 4 2 ágyas+fürdőszoba 13,44+3,6 700.000 19.445 

fsz./ 5 2 ágyas+fürdőszoba 12,3+3,6 700.000 19.445 

fsz./ 8 2 ágyas+fürdőszoba 13,44+3,6 700.000 19.445 

fsz./ 9 2 ágyas+fürdőszoba 12,3+3,6 700.000 19.445 

fsz./15 2 ágyas+Fürdőszoba 12,1+4,8 900.000 25.000 

Fsz./16 1 ágyas+fürdőszoba 8,31+3,1 1.300.000 36.111 

I./4 2 ágyas+fürdőszoba 13,44+3,6 900.000 25.000 

I./5 2 ágyas+fürdőszoba 12,3+3,6 900.000 25.000 

I./6 2 ágyas+fürdőszoba 13,44+3,6 900.000 25.000 
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I./7 2 ágyas+fürdőszoba 12,3+3,6 900.000 25.000 

I./9 2 ágyas+fürdőszoba 17,3+2,6 1.500.000 41.667 

I./10 2 ágyas+fürdőszoba+teakonyha 21,0+2,6 1.600.000 44.444 

I./11 1 ágyas+fürdőszoba 10,28+3,6 1.200.000 33.333 

I./12 2 ágyas+fürdőszoba 14,73+1,5 1.500.000 41.667 

I./13 2 ágyas- fürdőszoba 14,5+1,6 1.500.000 41.667 

I./17 2 ágyas+fürdőszoba 18,9+2,0 1.700.000 47.222 

I./18 2 ágyas, nappali, hálófülke, 

fürdőszoba, főzőfülke (apartm.) 

62,0+7,3 2.500.000 69.444 

I./19 1 ágyas+fürdőszoba 7,92+2,6 1.400.000 38.888 

I./20 1 ágyas+fürdőszoba 8,24+2,7 1.500.000 41.667 

I./21 2 ágyas+fürdőszoba 14,4+3,7 1.600.000 44.444 

I./22 2 ágyas+fürdőszoba+teakonyha 19,3+4,1 1.700.000 47.222 

I:/23 1 ágyas+fürdőszoba 10,15+1,7 1.000.000 27.777 

T:/4 2 ágyas+fürdőszoba+konyha 21,5+3,0 1.700.000 47.222 

T./3 1 ágyas+fürdőszoba+konyha 17,0+2,8 1.600.000 44.444 

T./2 1 ágyas+fürdőszoba 9,92+3,0 1.000.000 27.777 

T./1 2 ágyas+fürdőszoba 17,5+2,8 900.000 25.000 

T./5 2 ágyas+fürdőszoba+konyha 21,0+3,0 1.700.000 47.222 

T./6 1 ágyas+fürdőszoba+konyha 16,0+2,1 1.600.000 44.444 

T./7 1 ágyas+fürdőszoba 9,6+3,0 900.000 25.000 

T./8 2 ágyas+fürdőszoba 14,8+4,6 900.000 25.000 

T./10 2 ágyas+fürdőszoba 15,3+4,6 800.000 22.222 

T./13 1 ágyas+fürdőszoba 12,7+2,6 1.000.000 27.777 

 

 

Mezőkövesd, 2022. 01. 01. 

 
 

1993. évi III. törvény 117/C § (2) bekezdés értelmében a belépési hozzájárulás legmagasabb 

összege 8 millió forint. A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg. 

 

1993. évi III. törvény 117/C § (5) bekezdés alapján az ellátás az intézménybe történő 

beköltözést követő 3 éven belül megszűnik – ideértve az ellátott elhalálozásának esetét is – a 

fenntartónak a hozzájárulás időarányos részét vissza kell fizetni a befizető részére. 

 

1993. évi III. törvény 117/C § (6) bekezdés szerint a belépési hozzájárulás összegét az 

intézmény működtetésére és fejlesztésére kell fordítani. 

 

Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás 

megfizetésére nem képes igénylőtől. 

 

Az elhelyezést – előzetesen – személyi adatokkal ellátott Kérelem és a háziorvos által kitöltött 

Egészségi állapotra vonatkozó adatlap leadásával lehet kezdeményezni. 

A személyes találkozás, az intézmény megtekintése elsődleges fontosságú. 
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A beköltözés alkalmával kötelezően hozni kell: 

• személyi azonosító iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, születési 

anyakönyvi kivonat, adó kártya) 

• a szedett gyógyszereket 

• gyógyászati segédeszközöket 

• gyógyszerszedéshez szükséges szakorvosi javaslatokat 

• zárójelentéseket, orvosi dokumentációt 

• gondnoki kirendelő határozatot 

• legalább 3 váltás alsó-, felsőruházatot névvel ellátva 

• megbeszélés szerinti használati tárgyakat 
 

Látogatási idő reggel 8 és 17 óra között bármikor látogathatók lakóink. Lehetőség szerint az 

intézményben végzett zavartalan tevékenység miatt. 

 

Ha nyugodt, kiegyensúlyozott, színvonalas szolgáltatást szeretne idős korára, ajánlom 

intézményünket. 

Cím: Dél-Borsodi Szociális Otthon „Nonprofit” Kft. 

 Mezőkeresztes Idősek Otthona 

 3441 Mezőkeresztes, Május 1. tér 7. 

            Telefon: 49/530-017 vagy 06 30/ 952 2602 

            Email: szocotthonkht@freemail.hu 

A fenti telefonszámon részletes felvilágosítást ad az intézmény vezetősége. 

 

 

Mezőkeresztes, 2022. április. 01. 


