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Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Ellátottunk! 

 
A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény idősek otthonába kérelem alapján történik a 
felvétel, mely kérelmet intézményünk honlapjáról (www.hevizterezanya.hu) le lehet tölteni, 
illetve intézményünkben személyesen át tudunk adni, elektronikus formában el tudunk küldeni. 
 
Otthonaink Hévíz belvárosában a Szent András u. 11/A. székhelyen, illetve Honvéd u. 2. szám 
alatti telephelyeken biztosítja az átlagos ápolást és gondozást nyújtó bentlakásos intézményi 
ellátást. Felvételre jogosult minden magyar állampolgár, elsősorban hévízi lakosok, illetve 
szabad férőhely esetén az ország bármely területén élő személy is, akinek az idősotthoni 
elhelyezését az életkora, egészségi állapota és szociális helyzete indokolja.  
 
A bentlakásos kérelmet kitöltve, aláírva az intézménybe személyesen vagy postai úton 
lehet benyújtani, mellé szíveskedjenek csatolni a személyes okmányok (szem.igazolvány, 
lakcímkártya, TAJ kártya) másolatát és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított 
aktuális évi igazolás másolatát. 
 
A kérelem beadása után az ellátást igénylő minden esetben a várakozó listára felkerül, ezt követi 
az előgondozás (gondozási szükséglet felmérése). A jogosultság az előgondozás során kerül 
megállapításra. A várakozási idő kb. 2-3 év, ezt pontosabban nem tudjunk meghatározni. 
Jelenleg intézményünkben nincs szabad férőhely, a várakozók száma általában 35-40 fő 
közti.  
 
Az intézmény térítési díja jelenleg 7.000 Ft/nap (ezen kívül még az alapgyógyszer 
szükségleten felüli gyógyszerköltséget kell megfizetni). 
A személyi térítési díj megállapítása az intézményi térítési díjhoz igazodva, jövedelem és 
vagyonnyilatkozat alapján történik.  
 
2017. május 1. napjától bevezetésre került a belépési hozzájárulás. A hozzájárulást 
beköltözéskor kell megfizetni az intézmény által megadott számlaszámra.  
Hévíz Város Önkormányzatának a 21/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete alapján 
kell a belépési hozzájárulást fizetni: 
15/A § (1) Az Idősek otthona igénybevételéért belépési hozzájárulást kell fizetni. A belépési 
hozzájárulást az igénylő vagy a hozzájárulás megfizetését vállaló személy köteles megfizetni. A 
hozzájárulás összege 3.000.000 forint/fő. 
(2) Ha az ellátást igénylő, vagy annak tartásra kötelezett hozzátartozó 5 éve életvitelszerűen a 
bejelentett hévízi lakó- vagy tartózkodási helyén él, továbbá e tényről írásban nyilatkozik a 
belépési hozzájárulás összegéből 50 % kedvezményben részesül. 
 
 
A belépési hozzájárulás megfizetése nem jelent emelt szintű ellátást, vagy sürgősségi, 
soron kívüli bekerülést. 
 
A vonatkozó jogszabályok értelmében a belépési hozzájárulás arányos összege visszajár, 
amennyiben 3 éven belül megszűnik az intézményi jogviszony.  
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Az elhelyezést 1-2-3 ágyas szobákban biztosítjuk. Minden szobához fürdő, WC és előtér 
tartozik. Lakóink számára napi ötszöri étkezést - orvosi javaslatra megfelelő diétás étkezést- 
biztosítunk. Egészségügyi ellátás keretében a szakképzett ápoló személyzet a nap 24 órájában 
rendelkezésre áll, az intézmény háziorvossal rendelkezik, a lelki egészséget, színes 
programokat pedig a mentálhigiénés csoport biztosítja. A munkatársakat segíti rendszeres 
jelenléttel több szakorvos (diabetológus, endokrinológus, belgyógyász, kardiológus, sebész, 
pszichiáter), gyógytornászok (egyéni és csoportos torna), valamint a hitélet gyakorlására, 
kulturális rendezvényeken való részvételre is lehetőséget biztosítunk.  
Orvosi javaslatra segítséget nyújtunk a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 
beszerezésében, illetve szakorvoshoz, szakrendelésre jutás megszervezésében, kivitelezésében 
saját gépkocsival. Az intézményi gyógyszer alaplistából az intézményi orvos által javasolt 
gyógyszert az intézmény térítésmentesen biztosítja. 
 
Kérem, a fentiek figyelembevételét kérelem benyújtása esetén. 
Amennyiben kérdése merülne fel a továbbiakban is szívesen állunk rendelkezésére. 
 

 
 
Tisztelettel: 

 
Varga András 
intézményvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További információ: 
 
Orbán Márta      Fekete-Németh Eszter    
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Tel.: 30/4231913                                           Tel.:83/343-451/106 
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