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TÁJÉKOZTATÓ
szociális otthoni jelentkezéshez
A Felvételt Előkészítő Csoportnál (FECS) a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idősek
otthonaiba lehet benyújtani elhelyezési kérelmet.
Ki nyújthat be kérelmet

1.

Idősek otthonába az a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy nyújthat be kérelmet,
aki önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igényel. Benyújthatja kérelmét az a személy is, aki a 18. életévét betöltötte
és betegsége vagy fogyatékossága (rokkantsága) miatt önmagáról gondoskodni nem képes, ha ellátása
más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az elhelyezési kérelmet csak az ellátást igénylő, vagy amennyiben
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, abban az esetben törvényes képviselője,
vagy részlegesen korlátozó gondnokság esetén (amennyiben ebben az ügycsoportban korlátozva van)
az ellátást igénylő a törvényes képviselőjével együtt terjesztheti elő.
A Fővárosi Önkormányzat a budapesti bejelentett lakcímmel rendelkező személyek elhelyezésében
illetékes (ez lehet lakó, vagy tartózkodási hely).
Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

2.

Az elhelyezési kérelem előterjeszthető írásban, vagy személyes jelenlét esetén szóban is. A kérelem
azonban számítógépes nyilvántartásba csak az eredetiben kitöltött és érvényes „A-B-C” adatlap
alapján vehető. Továbbá szükséges az „Értékelő adatlap” benyújtása is (amelynek csak az X-el
jelölt pontjait kell a háziorvosnak vagy kezelőorvosnak kitöltenie).
Az adatlapok a FECS-nél érhetők el és nyújthatók be.
A nyilvántartásba vételhez szükséges az ellátásra szoruló személy személyi igazolványa.
Az adatlapok kitöltésénél fontos, hogy minden kérdésre választ kell adni, jelölve a nemleges
választ is („nem”, vagy a „nincs” szócskával). Az ellátást igénylőnek egy otthont kell megjelölnie, de
maximum három idősotthonba jelentkezhet. Az intézmény kiválasztásában és az adatlapok
kitöltésében a FECS munkatársai segítenek, de a választott otthont célszerű megnézni, illetve a
honlapjukról tájékozódni és csak a valóban tetsző intézménybe nyújtani be a jelentkezést.
A FECS iroda címe:
A FECS iroda ügyfélfogadási ideje:

1054 Budapest, Bajcsy - Zsilinszky út 36-38.
- Hétfő: 12-től 17 óráig
- Kedd- Szerda- Csütörtök: 9-től 16 óráig
- Péntek: 8-tól 11 óráig
Az iroda a Toldi Mozi mellett van, az utcáról nyílik (azaz a házkapun nem kell bemenni).
Az adatlapok letölthetők a www.pestiut.hu honlapról az „Intézményi felvétel menete” címszó alatt.
Tájékoztatom, hogy előzetes megbeszélés szerint, szükség esetén az iroda jeltolmácsot tud
biztosítani!
Benyújtandó iratok:
az eredetiben, hiánytalanul kitöltött „A-B-C” adatlap, és „Értékelő adatlap”
valamint az alábbi mellékletek

3.

-

-

Érvényes személyi igazolvány, TAJ kártya és lakcímkártya másolat, (régi típusú személyi
igazolvány esetén csak a személyi adatokat, érvényességi időt, illetőleg a lakóhelyet
tartalmazó oldalak szükségesek). Az iratok a FECS irodában is másolhatók.
Jövedelemigazolás: az utolsó nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány, vagy a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves értesítője (zöld betűs „kutyanyelv”), esetenként a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság aktuális igazolása a folyósított ősszegről, vagy az utolsó
bankszámlakivonat. Fogyatékossági támogatás folyósítása esetén az azt igazoló irat.
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- A jövedelem mellett a pénzvagyonról és az ingatlanvagyonról is nyilatkozni kell, ha a
kérelmező vagy helyette más személy az intézményi térítési díj összegét nem tudja
megfizetni. A pénzvagyonról banki igazolás, az ingatlanról egy már meglévő, helyrajzi
számot tartalmazó okirat csatolandó (de ezért külön tulajdoni lapot nem kell kiváltani).
Részleteket lásd „Tájékoztató a személyi térítési díj megállapításáról” című adatlapban.
- A 18. életévét már betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt még el nem érő
kérelmező esetében a rokkantságot a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv, vagy jogelődje
(NRSZH, ORSZI) szakvéleményének másolatával kell igazolni.
- Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, abban az esetben csatolni kell a gondnok kirendelő
határozatot, illetőleg a cselekvőképesség mértékére vonatkozó bírói ítéletet.
- Ideiglenes gondnokság esetén az ideiglenes gondnok kirendelő határozatot, a gyámhatóság
elhelyezési kérelemhez történő előzetes hozzájárulását és a bíróság ideiglenes
gondnokrendelés fenntartásáról rendelkező jogerős végzését kell csatolni.
o A kérelemhez célszerű csatolni egy korábbi orvosi esetleírást, dokumentációt (zárójelentés,
kórrajzkivonat, szakorvosi esetleírás…), hogy segítsék a gondozási szükséglet
megállapítását.
Ha az ellátást igénylő személy az irat betekintési, iratmásolási, az üggyel kapcsolatos levelezési jogot
a kérelem benyújtásában közreműködő személyre kívánja átruházni, azt két tanú előtt vagy közjegyző
közreműködésével tett írásbeli meghatalmazással teheti.
Az elhelyezési kérelem benyújtásában a kérelmező helyett más személy (pl. családtag, megbízott,
meghatalmazott) is közreműködhet, de nem írhat alá.
4.

További tudnivalók

4.1. Idősek otthonába az a kérelmező vehető fel, akinek a gondozási szükségletét az
intézményvezető vizsgálattal vagy az úgynevezett „egyéb körülmény” igazolása alapján megállapítja.
A gondozási szükséglet vizsgálatához szükséges az „Értékelő adatlap” melynek egyes pontjait (Xel jelölt pontok) a háziorvosnak kell kitöltenie (aláírnia, lepecsételnie), amelyet a többi
nyomtatvánnyal együtt a FECS-nél kell beadnia.
A nyomtatvány többi részét hagyják üresen, mivel azt a választott intézmény
intézményvezetője (az intézmény szociális szakembere közreműködésével) tölti ki a kérelem
beadását, majd továbbítását követően az előgondozásba vétel (kapcsolatfelvétel) során.
A gondozási szükséglet megállapításához zárójelentést, illetőleg az egyéb körülményről igazolást az
intézmény munkatársának tájékoztatása szerint csatolni kell. Ezt követően az intézményi felvételről
az intézményvezető dönt.
A férőhelyek 15 %-ig az ellátás teljes önköltségének megfizetése mellett gondozási szükséglet
hiányában is felvételt lehet nyerni.
Az „átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító otthonok” esetén (lásd:
összefoglaló táblázat 2. oldal 2. tbl.), az érvényes intézményi térítési díjjal azonos mértékű személyi
térítési díjat kell megfizetni. Belépési hozzájárulást kell fizetni a „belépési hozzájárulással
betölthető férőhelyek”-re (lásd: összefoglaló táblázat 2. oldal 3. tbl.)
4.2. Az intézmény férőhelyeinek 10%-áig az a személy is ellátható, aki az intézmény ellátási területén
(Budapesten) nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.
Az illetékességi területen kívülről érkező kérelmezőknek az elhelyezési kérelemét a FECS-nél kell
beadni. Ezt követően a kérelem elbírálásáról és az intézményi felvételről az intézményvezető dönt.
4.3. A kérelem továbbítása
A hiánytalan kérelmet a FECS három munkanapon belül továbbítja az abban megjelölt intézményhez.
A kérelem akkor hiánytalan, ha a 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet szerinti „A-B-C” adatlap, az
„Értékelő adatlap” és a megjelölt mellékletek benyújtása megtörtént. A FECS hiányos kérelmet csak
hiánypótlási kötelezettséggel vesz át.
Az idősek otthonába történő elhelyezés és a térítési díj megállapítása a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 29/2013. (IV.18.),
és a 30 /2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelete szerint történik.
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