
TÁJÉKOZTATÓ
A Dédestapolcsányi Nyugdíjasház (Lajos Árpád út 6) működésével  

kapcsolatban

Az  épület  kétszintes  plusz  tetőtér  beépítéses,  alapja  vasbeton,  teherhordó 
falazata tégla, válaszfalai gipszkartonból készültek.
Az épület akadálymentes közlekedésre alkalmas, így mozgáskorlátozott lakók is 
igénybe vehetik. Ezen felül lift is rendelkezésre áll a lakók számára.
A telek teljes közművesítéssel ellátott.
A  Nyugdíjasház  több  irányból  gépkocsival  és  gyalogosan  is  megközelíthető 
aszfalttal borított úthálózaton.

A Nyugdíjasház teljes összkomforttal ellátott épület, így gázkazán biztosítja az 
épület fűtését és villanybojler a melegvíz ellátását. A villany, a vízellátást és a 
szennyvíz elvezetést a községi hálózat biztosítja. A lakrészek kábel TV-vel való 
kiépítése és telefonos ellátottsága megoldott.
Kábel Tv és telefon bekötés saját igény szerint, önköltségen történik.

A Nyugdíjas Házban a 30 db lakrész mellett kiszolgáló létesítmények is épültek 
az alábbi elrendezés szerint:

Földszint:

A bejárat az utca felől került kialakításra. A szélfogó az előcsarnokba nyílik. Az 
előcsarnokkal szemben a lift és a köré szervezett lépcső van.
Az épület középfolyosós, a folyosók az előcsarnokból nyílnak.
A  földszinten  12  db  lakrész  található  előszobával,  mini-konyhával, 
fürdőszobával (zuhanyzó) és egy nagyszobával.
A mini-konyha az előszobában lett kialakítva, ahol egy kétlapos villanytűzhely, 
egy tálcás  mosogató,  kamraszekrény és  hűtőgép van,  így lehetőség adódik a 
lakrészen belüli egyszerűbb ételek elkészítésére, melegítésére.
A földszinten került megépítésre 4 db mozgáskorlátozottak számára kialakított 
apartman,  mely  a  mozgásukban  korlátozott  lakók  számára  megkönnyíti  a 
közlekedést.



Emelet:

Az  emeleten  13  db  lakrész  került  kialakításra,  szintén  mini-  konyhával, 
fürdőszobával és egy nagyszobával. 
A lakók kényelmét szolgálja a közös mosókonyha, ahol automata mosógép és 
szárító gép lett elhelyezve.

Tetőtér:

A  tetőtérben  5  lakrész  van  kialakítva,  amelyek  az  előzőekhez  hasonlóan 
előszobával, mini-konyhával, fürdőszobával és egy nagyszobával rendelkeznek.
Itt  került  kialakításra  a  Szociális  Alapszolgáltató  Központ,  melyen  belül  30 
férőhelyes Idősek Klubja, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és szociális 
információs szolgáltatás működik. Az intézmény a község és a Nyugdíjasházban 
élők számára egyaránt nyitott szolgáltatásaival.
Az Idősek Klubjához tartoznak a következő helyiségek:
- pihenőszoba
- iroda
- orvosi rendelő
- dohányzó helyiség
- ebédlő/nappali
- melegítő konyha
- fürdőszoba, melyben a fürdési lehetőség fürdőkáddal biztosított
- személyzeti öltöző
- kazánház

Udvar:
A  Nyugdíjas  Ház  kerítéssel  körbe  kerített  telkén  belül  a  csendes,  nyugodt 
kikapcsolódás érdekében park épül, mely segíti az itt lakók kikapcsolódását.
A járda és a parkoló jelenleg zúzott kővel készül el, de a későbbiekben lehetőség 
nyílik  ennek  fejlesztésére,  illetve  garázsok  is  épülnek,  melyet  a  Községi 
Önkormányzattól lehet bérelni.



Általános információk

A Nyugdíjasház az önmaguk ellátására képe nyugdíjasoknak- bérleti  jogviszony 
alapján történő- határozatlan idejű elhelyezését szolgálja.

Cél: hogy az itt elhelyezett nyugdíjasok a szociális otthonoktól eltérően, 
önállóságukat megőrizhessék.

A beköltözéskor a lakók bútorozatlanul, de a szükséges lakásfelszerelésekkel 
veszi át a lakrészeket. Így saját ízlésük, elképzelésük alapján rendezhetik be 
leendő otthonukat.

Maguknak kell gondoskodni a bútorzatról (szekrény, ágy, asztal, fotel, szék, 
szőnyeg, stb.), továbbá a kiegészítő berendezési tárgyakról ( függöny, csillár, 
TV, rádió, stb.) . Ide sorolandó még a személyes használati tárgyak is ( pl.: 
ágynemű, törölköző, evőeszköz, stb. )

A Nyugdíjasház rendelkezik közös mosókonyhával, de a fürdőszobák is úgy 
lettek kialakítva, hogy automata mosógép is elhelyezhető, így saját tulajdonú 
mosógép használata is lehetséges.

Hetente orvosi vizsgálat biztosított a lakók számára. A nyugdíjasok további 
biztonságát szolgálja még, hogy a személyzet bármilyen egészségügyi és 
szociális probléma esetén segítséget tud nyújtani az adott helyzetnek 
megfelelően. Amennyiben a bentlakás alatt a nyugdíjas egészségi állapota 
megromlik, úgy külön térítés ellenében lehetőség nyílik házi segítségnyújtás 
igénybevételére is (takarítás, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, tisztálkodás, mosás, 
stb.)

Az étkezésre az Idősek Klubjában adódik lehetőség, abban az esetben, ha azt a 
lakó igényli.

Térítési díjak:
Étkezés: 375.-Ft+ÁFA/nap (tízórai+ebéd)
Házi segítségnyújtás: 200.-Ft/óra
Mosás: 130.-Ft+ÁFA/Kg

Az étkezést változatos étrenddel biztosítjuk. Lehetőség van egyedi igények 
kielégítésére is, sőt egyedi kérésre ünnepségek, rendezvények megtartásához 
megfelelő menü biztosítására is.
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