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KERELEM
a s zemély es gondos kodást nyújtó szocidlis elldttís igénybevéte léhez

l. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Születési név: .

Anyja neve: .

Születési helye, időpontja:

Tartőzkodási helye:

Állampolgársága:

Személyi igazo|v ény száma:

Tartásra köteles személy:

a) neve:

b) lakóhelye: .. ...........

c) telefonszáma: .

L e gköze lebbi hozzátartoző :

a) neve:

b) lakóhelye: .. ...,.......

c) telefonszáma; .

2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri (kérjük aldhúzással jelölni):

2.1 . Alapszolgáltatás :

étkeztetés házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása

2.2. Ápolást-gondozást nyujtó intézmény:

idősek otthona

Az e\helyezést az általános szabályok szerint kéri (megfelelőt kérjük aláhúzni):

igen nem



Az elhelyezést a gondozási szükségletet megalapoző egyéb körülmények alaPján kéri (megfelelő

b etűj el et kérj ük b ekarikázni) :

a) a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az orvosszakértői szerv YagY a

pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium áItaI befogadott demencia centrum vagY

pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak;

b) az e|Iátást igénylő egyedül él, és

ba) nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy

w Úetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves víze|látás vagy közműves

vil l amo s en er gía- e|Iátás nélkül i in g atl an, vagy
bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában

részesül, arnít az ellátást megáilápító jogerős határozaí vagy az ellátás folyósítását igazo\Ő kat

másolatával igazoltak, vagy
bd) a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesÜl és az

orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménYe, szakhatósági

állásfoglalá sa az önkiszolgálási képességének híányéú állapította meg, amit az érvénYes és

hatályol szakvélemény, szakható sági állásfo glalás másolatával i gazoltak,

til t. rold<antsági csoportba taftoző rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban,

illetve rokkantsági jarádetban részesül, amit a nyugdíját, jaradékot megállaPÍtó jogerős

határozat, uugy i kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, játadékfolYÓsítási

csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával ígazoltak, vagy

bí) *""tur.ep.sségét 100%_ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű

egűségkarosodást sienvedett és az orvosszakértői szefv, illetve jogelŐdje szakértői

bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási kéPességének

hianyát;llapította meg, amii az éwényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás

másolatával igazoltak.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkoző adatok

3.1. Etkeztetés
. milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: ....,.......

. milyen gyakorisággal kéri a szolgá|t. biztosítását:

. azétkeztetés módja:

helyben elvitellel kiszállítással diétás étkeztetés

3.2. IJázi s e gítségnyúj tás

. milyen időponttól kéri a szolgáItatás biztosítását: ..

milyen gyakorisággal kéri a szo|gá|t. biztosítását: . . . ............

milyen típusú segítséget igényel:

3.3. Idősek nappali ellátása

milyen időponttól kéri a szolgálrtxás biaosítását:

étkezést igényel: igen (normál - diétás)



. milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést:

. egyéb szolgáltatás igénylése:

3.4. Apolást-gondozást nyújtó intézmény - Idősek Otthona

. milyen időtartamra kéri a szo|gáltatás biztosítását:

határozott(annak ideje:......... .........) határozatlart

. soron kívüli elhelyezést kér-e:

igen (annak oka:........... ............) nem

Megjegyzések:

(1) Az életkort személyazonosításra alkalmas igazo|vány másolatával kell igazolni. A közművesítés
hiányát a települési önkormanyzat jegyzője igazolja.

(2) A sziikséges igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti előgondozást végző személy segítséget nyújt
az ellátást i génylőnek.

@) Az ,,egyéb" körülmények fennállása esetén a gondozási szükséglet mértékét nem kell
vizsgálni, a gondozási szükséglet fennállását a a 36/2007. (XII. 22) SZMM rendelet 4. szómú
melléklete szerinti ígazolás 3.1. pontjának kitöltésével kell igazo.hni.

ellátást igénylő/törvényes képviselő


