Csongrád Megyei Napsugár Otthon
Ópusztaszeri Otthona
6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 133.
Tel: 62/575-575 Fax: 575-588

e-mail: opusztaszer@napsugar-otthon.hu
Tisztelt Érdeklődő!
Köszönjük, hogy az intézményünket választotta!
Kérelmének beadását szeretnénk zökkenőmentessé tenni. Az alábbiakban összeállítottuk az Ön részére azoknak a
dokumentumoknak a listáját, melyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön jelentkezését nyilvántartásba tudjuk venni,
illetve a beköltözés folyamatát megkönnyítsük.
A kérelem beadásakor kérjük hozza magával vagy küldje el az alábbiakat:
 kitöltött Kérelem adatlap, az elhelyezést igénylő saját kezű aláírásával
 3 hónapnál nem régebbi pszichiáter szakorvosi pszichiátriai szakvélemény
 személyes okmányok : érvényes személyi igazolvány másolata, lakcímkártyával való rendelkezés esetén annak
fénymásolata
 születési és házassági (házaspárok esetén) anyakönyvi kiavonat másolata, özvegy esetén az elhatl halotti
anyakönyvi kivonatának másolata
 nyugdíjas törzsszám, utolsó nyugdíjszelvény, igazolás a havi rendszeres jövedelemről, valamint azazt
megállapító határozatról
 TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány másolat
 rokkantsági határozat másolata
 fogyatékossági támogatás határozat másolata
 gondnokot kijelölő határozat, illetve bírói ítélet
 gyermektartási kötelezettség esetén a határozat másolata
 adó és érték bizonyítvány másolat
 érvényes tartási/öröklési szerződés fénymásolata (amennyiben van)
 folyószámlával rendelkezés esetén a folyószámla száma
 özvegy esetén az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
Beköltözéskor kérjük az alábbiakat hozza magával:

3 hónapnál nem régebbi pszichiáter szakorvosi pszichiátriai szakvélemény

3 hónapnál nem régebbi fertőzésmentességről szóló igazolás (negatív széklet baktérium
tenyészet eredménye)

3 hónapnál nem régabbi negatív tüdőszűrési vizsgálat, eredménye
 Orvosi papírok, zárójelentések, szakorvosi javaslatok (pl. Pelenka felírásra, neurológiai gyógyszerek
felírására, gastroenteroloógiai gyógyszerek feírására), háziorvos által kiadott jelenleg érvényben
lévő gyógyszerelés
 Folyószámlával rendelkezés esetén a folyószámla szerződés másolata
 Az ellátott életvitelére jellemző szokásait tartalmazó tájékoztataó
Jelenleg érvényes intézményi térítési díjaink:

Főépület: étkezéssel: 83.100 .- Ft/ hó illetve 2.770.- Ft/ nap,
étkezés nélkül: 66.750.- Ft/hó illetve 2.225.- Ft /nap
Pavilon épület: étkezéssel: 83.100 .- Ft/ hó illetve 2.770.- Ft/ nap,
étkezés nélkül: 66.750.- Ft/hó illetve 2.225.- Ft /nap
Rehabilitációs célú lakóotthon lakhatási költség:
étkezéssel: havi 57.900.-Ft, napi 1.930.- Ft,
étkezés nélkül: havi 40.350.- Ft, napi 1.345.- Ft.
További segítséget kérhet a szociális és mentálhigiénés munkátárstól az alábbi telefonszámon: 06-62-575-575 /570-es
melléken.
Kerepeczki Magdolna
igazgató

