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Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 

 
KÉRJÜK A KÉRELMET NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL KITÖLTENI! 

 

1. Az ellátást igénylő adatai 

Név: 

 

Születési név: 

Anyja neve: 

Születési helye, ideje: 

Lakóhelye: 

Tartózkodási helye: 

Értesítési címe: 

Telefonszáma: 

TAJ-száma: 

Állampolgársága: 

Magyarországon tartózkodás jogcíme (nem magyar állampolgár esetén): 

□ bevándorolt          □ letelepedett          □ menekült          □ hontalan          □ EU állampolgár  

(Kérjük az  ezt igazoló dokumentum becsatolását!) 

 

 

2. Cselekvőképességre vonatkozó adatok 

Kérelmező cselekvőképessége: □ cselekvőképes □ részlegesen cselekvőképes □ cselekvőképtelen 

Törvényes képviselőjének neve: 

 

Születési neve: 

Lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe: 

Telefonszáma: 

E-mail címe: 

 

 

3. Ellátást igénylő megnevezett hozzátartozójának adatai: 

Név: 

 

Születési név: 

Lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe: 

Telefonszáma: 

E-mail címe: 

 

 

4. Ellátást igénylő nagykorú gyerekeinek adatai: 

4.1. 

Név: Születési név: 

Lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe: 

Telefonszáma: 

 

4.2. 

Név: Születési név: 

Lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe: 

Telefonszáma: 

 

4.3. 

Név: Születési név: 

Lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe: 

Telefonszáma: 
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5. Tartós bentlakásos ellátás igénybevételére vonatkozó adatok: 

Milyen okból kéri az elhelyezést: 

□ Értékelő adatlap III. fokozata alapján, 

□ Gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmény alapján: (Kérjük az igazoló irat csatolását!) 

□ demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata,  

□ az ellátást igénylő egyedül él és 80. életévét betöltötte, 

□ az ellátást igénylő egyedül él, 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves 

villamosenergia–ellátás nélküli ingatlan, 

□ az ellátást igénylő egyedül él és hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi 

járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat 

másolatával igazoltak, 

□ az ellátást igénylő egyedül él és az előző pont szerinti eseteken kívüli egyéb okból fogyatékossági támogatásban 

részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági 

állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos 

szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak, 

□ az ellátást igénylő egyedül él, és a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) 

NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti E minősítési kategóriába tartozó rokkantsági ellátásban 

részesül, vagy rokkantsági járadékban részesül, amit az ellátást, járadékot megállapító jogerős határozat és a 

kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy 

bankszámlakivonat másolatával igazoltak, 

□ az ellátást igénylő egyedül él, és munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, amit az orvosszakértői szerv, a 

rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság illetve jogelődje érvényes és hatályos 

szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának, határozatának másolatával, hatósági bizonyítványával 

igazoltak. 

Soron kívül kéri az elhelyezést?           □ igen                □nem 

Amennyiben igen, annak indoklása: 

□ önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna és ellátása más 

egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, 

□ a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt, 

□ szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli 

elhelyezése vált szükségessé, 

□ kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés 

életét, testi épségét veszélyezteti. 

Melyik telephelyen kéri az elhelyezést? 

□ Az intézmény Székhelyén (8868 Letenye, Petőfi Sándor u. 40.) 

□ Az intézmény Letenyei Telephelyén (8868 Letenye, Kárpáti u. 5.) 

□ Az intézmény Szepetneki Telephelyén (8861 Szepetnek, József Attila u. 1.) 

 

6. A kérelmezőnek jelenleg van tartási-, öröklési szerződése, végrendelete? 

         □ igen           □ nem 

Amennyiben igen, szerződés fajtája:   □ tartási szerződés   □ öröklési szerződés   □ végrendelet   □ egyéb: 

A kedvezményezett adatai: 

Név: Születési név: 

Lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe: 

Telefonszáma: 

 

 

Dátum: _________________________  

 

 

  ____________________________________________  

 Az ellátást igénylő (vagy törvényes képviselő) aláírása 
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9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete 

 

I. Egészségi állapotra vonatkozó adatok 
(a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 

 

1. Az ellátást kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok: 

Név: Születési név: 

Születési hely, idő: 

Lakóhely: 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel: 

 

2. Átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén: 

2.1.   Esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan): 

 

 

 

 

 

2.2.   Teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal): 

 

 

 

 

2.3.   Prognózis (várható állapotváltozás): 

 

2.4.   Ápolási-gondozási igények: 

 

2.5.   Speciális diétára szorul-e? (típusa): 

 

2.6.   Szenvedélybetegségben szenved-e? (típusa): 

 

2.7.   Pszichiátriai betegségben szenved-e? (típusa, mértéke): 

 

2.8.   Fogyatékosságban szenved-e? (típusa, mértéke): 

 

2.9.   Demenciában szenved-e? (típusa, mértéke): 

 

2.10  Fertőző betegségben szenved-e? (típusa): 

 

2.11. Gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl.: időleges, végleges), valamint az igénybevétel időpontjában 

szedett gyógyszerek köre, adagolás pontos feltüntetése: 

 

 

 

2.12. Gyógyszerérzékenység: 

 

2.13. Háziorvos neve, elérhetősége: 

 

2.14. Soron kívüli elhelyezés indokolt:    □ igen                □ nem 

A háziorvos/kezelőorvos egyéb megjegyzései: 

 

 

Dátum: Orvos aláírása: P.H. 



ETENYE ET FI UTCA

TEL FAX

W W W K O L P I N G H U

8868, L , P   40.
.: 06-93-343-075 : 06-93-543-052

. .

Ő

K GOLPIN TTHOO N
L E T E N Y E

 

 

 

 

 

 

II. Jövedelemnyilatkozat 
 

1. Az ellátást kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok: 

Név: Születési név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Lakóhely: 

Tartózkodási hely: 

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) 

Telefonszám (nem kötelező megadni):  

 Nyugdíjfolyósítási törzsszám (9 számjegyű szám):      -      -  

 

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj 

megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül 

tényleges vállalásnak): 

□ igen – ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni, 

□ nem 

 

2. Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok: 

A jövedelem típusa Nettó összege 

Munkaviszonyból és más foglalkozatási jogviszonyból származó  

Társas és egyéni vállalkozásból, őrtermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó  

Táppénz, gyermekgondozási támogatások  

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások  

Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások  

Egyéb jövedelem (pl. FOT)  

Összes jövedelem  

 

3. Kiskorú igénybevevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok: 

 (kizárólag kiskorú kérelmező esetén szükséges kitölteni) 

A család létszáma:______fő 

Munkaviszonyból  

és más  

foglalkoztatási  

jogviszonyból  

származó 

Társas és egyéni  

vállalkozásból,  

őstermelői, 

szellemi  

és más önálló  

tevékenységből  

származó 

Táppénz,  

gyermek-

gondozási  

támogatások 

Önkormányzati 

és  

állami 

foglalkoztatási  

szervek által  

folyósított  

ellátások 

Nyugellátás  

és egyéb  

nyugdíj- 

szerű  

rendszeres  

szociális  

ellátások 

Egyéb  

jövedelem 

Az ellátást igénybe vevő 

kiskorú 
            

A közeli 

hozzátartozók neve, 

születési ideje 

Rokoni 

kapcsolat 
            

1)               

2)               

3)               

4)               

5)               

ÖSSZESEN:             
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj 

megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben 

szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. 

 

 

Dátum: _________________________  

 

 

 

  ____________________________________________  

 Az ellátást igénylő (vagy törvényes képviselő) aláírása 

 

 

 

 

III. Vagyonnyilatkozat 
 

1. A nyilatkozóra vonatkozó személyes adatok: 

Név: 

Születési név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Lakóhely: 

Tartózkodási hely: 

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) 

Telefonszám (nem kötelező megadni): 

 

A nyilatkozó vagyona: 

2. Pénzvagyon 
1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege: _____________________ Ft 

2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött betéteket 

és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is: __________________________________________ Ft 

A számlavezető pénzintézet neve, címe: ____________________________________________________________  

3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg: __________________________________________ Ft 

A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe: _______________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

   

 3. Ingatlanvagyon 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon: 

címe: _______________________________________________________________________________________ ,  

helyrajzi száma: _______________ , a lakás alapterülete: ___________ m2, a telek alapterülete: ___________ m2, 

tulajdoni hányad: _______________ , a szerzés ideje: _______________ év 

Becsült forgalmi érték:  _________________________ Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó) 

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon: 

címe: _______________________________________________________________________________________ , 

helyrajzi száma: _______________ , az üdülő alapterülete: __________ m2, a telek alapterülete: ___________ m2, 

tulajdoni hányad: _______________ , a szerzés ideje: _______________  év 

Becsült forgalmi érték: _________________________ Ft 
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3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon: 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ___________________________ , 

címe: ________________________________________________________ , helyrajzi száma: _______________ , 

alapterülete: ___________ m2, tulajdoni hányad: ________________ , a szerzés ideje: ___________________ év 

Becsült forgalmi érték: __________________________ Ft 

4. Termőföldtulajdon: 

megnevezése: _______________________________________________________________________________ , 

címe: ________________________________________________________ ,helyrajzi száma: _______________ , 

alapterülete: ___________ m2, tulajdoni hányad: ________________ , a szerzés ideje: ___________________ év 

Becsült forgalmi érték: __________________________ Ft 

5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan: 

címe: ________________________________________________________ ,helyrajzi száma: _______________ , 

alapterülete: ___________ m2, tulajdoni hányad _________________ ,az átruházás ideje: _________________ év 

Becsült forgalmi érték: __________________________ Ft 

6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog: 

A kapcsolódó ingatlan megnevezése: __________________ címe: _____________________________________ , 

helyrajzi száma: ____________________  

A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti □, használati □, földhasználati □, lakáshasználati □, 

haszonbérleti □, bérleti □, jelzálogjog □, egyéb □. 

Ingatlan becsült forgalmi értéke: ________________________________ Ft 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az 

eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

Dátum: _________________________  

 

 

  ____________________________________________  

 Az ellátást igénylő (vagy törvényes képviselő) aláírása 

 

 

 

 

Kérjük, hogy a lefolytatott előgondozásra a személyes okmányokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány, TAJ kártya, adóigazolvány, anyakönyvi kivonatok), a legfrissebb zárójelentéseket, valamint a 

nyugellátási szelvényt (vagy más jövedelmet igazoló iratot) adategyeztetés céljából szíveskedjen megtekintésre 

előkészíteni! Előre is köszönjük. 

 

 

Az adatkezelő tájékoztatja a szerződő felet (továbbiakban: érintett), hogy a kérelemben megadott személyes adatait 

szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok címzettjei: az Intézmény kijelölt munkavállalói és 

adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés létrejöttéig. A személyes adatok 

adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a felvételi eljárásban résztvevőknek, illetve postázás céljából a Magyar Postának. Az 

érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk az Intézmény honlapján elérhető 

Adatvédelmi, Egészségügyi Adatkezelési és Közzétételi Szabályzatban olvashatók. 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem. 

 

  ____________________________________________  

 Az ellátást igénylő (vagy törvényes képviselő) aláírása 
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Hozzájáruló nyilatkozat egészségügyi adatkezeléshez 

 

 
NÉV, SZÜLETÉSI IDŐ:  

CÍM:  

TELEFONSZÁM:  

E-MAIL CÍM:  

 

kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen  

 

HOZZÁJÁRULOK 

 

egészségügyi adataim és azokhoz kapcsolódó személyazonosító adataim 

 

INTÉZMÉNY 

MEGNEVEZÉSE: 
Kolping Idősek Ápoló - Gondozó Otthona 

SZÉKHELY: 8868 Letenye, Petőfi u. 40. 

NYILVÁNTARTÁSI 

SZÁMA: 

 

ADÓSZÁM: 18967731-2-20 

KÉPVISELŐ: Vlasicsné Hermán Gabriella 

ADATVÉDELMI 

MEGBÍZOTT NEVE: 
Tóth-Somogyi Dalma 

 

mint, Adatkezelő általi kezeléséhez. 

 

Az egészségügyi és azokhoz kapcsolódó személyazonosító adatok kezelésének célja: FELVÉTELI ELJÁRÁS 

 

Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben: 

Adatkezelő fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett önkéntes, egyértelműen kifejezett akaratot 

tartalmazó hozzájárulása. 

Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki önkéntes, egyértelműen kifejezett akaratot 

tartalmazó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Adatkezelő az egészségügyi és azokhoz kapcsolódó személyazonosító 

adatait fentiekben megjelölt célból kezelje.  

Az egészségügyi adatokhoz kapcsolódó személyazonosító adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerheti az 

adatokat): az Intézmény vezetője, munkavállalói feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók. A kezelt 

személyes adatok köre: az egészségügyi dokumentumokon szereplő adatok. 

A GDPR 4. cikk 15. pontjában meghatározott egészségügyi adatok címzettjeinek kategóriái: az Intézmény vezetője, 

megbízott szakorvos, háziorvos, szakápoló, betegjogi képviselő. (Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy 

pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról) 

Az adatkezelés helye: az Intézmény székhelye. 

Az adatkezelés időtartama egészségügyi adatokhoz kapcsolódó személyazonosító adatok esetén: a szerződés megszűnését 

követő 5 év. Szerződéskötés hiányában 30 nap. 

 Az egészségügyi adatok kezelésének időtartama: az adatkezelési cél megvalósulásáig / az érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig. 
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Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes 

adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli 

határ nélküli visszavonásához, tiltakozni adataim kezelése ellen, utóbbi esetben személyes adataim közvetlen üzletszerzés 

céljából tovább nem kezelhetők. Jogom van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található adatkezelő honlapján elérhető adatvédelmi tájékoztatóban. 

 

 

Kelt, 20___ év ________________ hónap ______ nap   

 

 

  ____________________________________________  

 Az ellátást igénylő (vagy törvényes képviselő) aláírása

  

 

 

 

Tanú 1.        Tanú 2. 

Név:         Név: 

Cím:        Cím: 

Aláírás:        Aláírás 

 
 


