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KÉRELEM 

TARTÓS BENTLAKÁSOS ELHELYEZÉS 

IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 

IDŐSEK OTTHONA 
 

Az ellátást igénybe vevő adatai: 

 

Név:   ______________________________________________________ 

Születési név:  ______________________________________________________ 

Anyja neve:             ______________________________________________________ 

Születési hely, idő: ______________________________________________________ 

Lakcím: ____________________________________________________________ 

Tartózkodási hely (amennyiben kórházi ellátás alatt áll, az egészségügyi intézmény, az     

osztály és a szobaszám megjelölését kérjük feltüntetni):  __________________________ 

________________________________________________________________________ 

Iskolai végzettség: ________________________________________________________ 

Foglalkozás: _____________________________________________________________ 

Személyi igazolvány száma:_________________________________________________ 

Állampolgársága: ______________________________________________________ 

Magyarországon tartózkodás jogcíme:  □ bevándorolt         □ letelepedett       □ menekült 

         □ EU állampolgár   □ hontalan    

TAJ  szám:_________________________   Adószám: ___________________________ 

Háziorvos neve:  _____________________________________________________ 

Telefonszám:  _____________________________________________________ 

Nyugdíj törzsszám: _____________________________________________________ 

Közgyógy- igazolvány száma: ______________________________________________ 

Havi jövedelme /nyugdíj:  _________________________________________ Ft/ hó.  

 

Cselekvőképességre vonatkozó adatok: 

 

Ellátást igénylő gondnokság alatt áll-e:           □  igen  □  nem 

Gondnokság típusa: □ részlegesen korlátozó       □ teljesen korlátozó         □ ideiglenes 
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Törvényes képviselőjének/ gondnokának neve: _________________________________ 

Lakóhelye:  _____________________________________________________________ 

Tartózkodási vagy értesítési címe: ___________________________________________ 

Telefonszám: ____________________________________________________________ 

 

Ellátást igénylő legközelebbi hozzátartozójának adatai: 

 

      Név:   ______________________________________________________ 

Születési név:   ______________________________________________________ 

Anyja neve:  ______________________________________________________ 

Születési hely, idő:  _____________________________________________________ 

Lakó- és értesítési címe:  ___________________________________________________ 

 Rokoni kapcsolat: ______________________________________________________ 

 Telefonszám:  ______________________________________________________ 

Ellátást igénylő nagykorú gyermekének/gyermekeinek adatai: 

 

      Név:   ______________________________________________________ 

Születési név:   ______________________________________________________ 

Anyja neve:  ______________________________________________________ 

Születési hely, idő: _____________________________________________________  

Lakó- és értesítési címe: ___________________________________________________ 

 Rokoni kapcsolat: ______________________________________________________ 

 Telefonszám:  ______________________________________________________ 

 

Név:   ______________________________________________________ 

Születési név:   ______________________________________________________ 

Anyja neve:  ______________________________________________________ 

Születési hely, idő: ______________________________________________________  

Lakó- és értesítési címe:  ___________________________________________________ 

 Rokoni kapcsolat: ______________________________________________________ 

 Telefonszám:  ______________________________________________________ 

 

 Név:   ______________________________________________________ 

      Születési név:   ______________________________________________________ 

      Anyja neve:  ______________________________________________________ 

Születési hely, idő: ______________________________________________________  

Lakó- és értesítési címe: ____________________________________________________ 

 Rokoni kapcsolat: ______________________________________________________ 

 Telefonszám:  ______________________________________________________ 

 



 

Tartós bentlakásos ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:  

Milyen okból kéri az intézeti elhelyezést:  ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Soron kívüli elhelyezést kér:    igen   nem 

 

Amennyiben igen, annak indoka:    

• Önmaga ellátására teljesen képtelen, nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásról 

gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem 

megoldható.  

• A háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezés indokolt. 

• Szociális helyzetében, egészségügyi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett 

be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé.  

• Kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyre hozhatatlanul megromlott, 

és a további együtt élés testi épségét veszélyezteti.  

 

Milyen időtartamra kéri az elhelyezést:   határozott   határozatlan 

 

Nyilatkozat adatvédelemhez: 

 

Nyilatkozat adatvédelemhez: 

 

Az adatok kezelése a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról, valamint az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról figyelembevételével történik.  

Hozzájárulási jogomról és adat nyilvánítási kötelezettségemről tájékoztatást kaptam. 

Aláírásommal szabad akaratommal hozzájárulok/ nem járulok hozzá, hogy a Fertőszentmiklósi 

Gondozási Központ adatimról nyilvántartást vezessen, hivatalos megkeresés esetén adatot 

szolgáltasson, az együttműködés során tudomására jutott adatimat a mindenkori hatályos 

jogszabály szerint kezelje. 

 

 

Fertőszentmiklós, ______________________ 

 

 

 

 

__________________________________ 

Igénybe vevő/ törvényes képviselő aláírása 

 

Ph. 

 

 

 

__________________________________ 

Intézményvezető 


