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idősek otthonába való ellátás igényléséhez

Nyilvántartási szám:

l' Az ellátást igénylő adatai

Név: l
t"r

."U

Születési név:

Neme:

-

Anyja neve:

Férfi !

Nő

!

Születési idópontja

Születési helye:
Allampolgársága:
Lakóhelye (korábbi nevén állandó lakcíme):

ország:

Varos:

r",to't"Ja.ir'"ty"

1u

Utca,hsz.:

tur<ci.ntá'.yil'.e,";ia;;;#ilil;;;n

id"igl"r,", r"r."r*"l

Város:

Irsz.:

Utca,hsz.

Ténylegesen megtaláiható (ahol a kérelem beadásanak idopontjában tartózkodik):

Ircz.:_'........

Város:.........

..

Utca,hsz.:

Telefonszáma

Nyugdíjas törzsszám:

Személyi igazolvány száma:

Közgyógy. ig. száma
Háziorvos neve:
elérhetósége:

bélyegzó szima:

Az ellátás igénybevételénekiogcíme: (Jelölje X-szel)
magyar állampolgár .'.....'..'......

letelepedési engedéliyel rendelkezik
bevándorlási engedéllyel rendelkezik
menekült
Magyarország területén tartózkodó EU állampolgár

--..

n

Öregségi nyugdíjas-e

!
E

A rokkantság mérÍékc;(JeIöIje X-szel)
E kategória
D kategória
C kategória

A rokkantság megállapítása folyamatban van

n

Rendelt-e a ryámhivatal törvényes képviselőt az Ön részere: (Jelc;tje x-szel)
Ha igen, akkor:
Neve:
Törvényes képviselőj éne
Elérhetóségi hclye:
Város:
Utca,hsz.:
E-mail:
TeleföiiőZáiiíá:

k

!
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Irsz.:

(JelöIje X-szel !)
A gondnokság tínusa:
cselekvóképességet teljesen korlátozó gondnokság'.....
cselekvóképességet részlegesen korlátozó'....
a gorrdnokság

kezdete..'.......

tl
n

:::i::::::

A eondnokság hatá]va: (JelöIje X-szel
ideiglenes gondnok
a gondnokság felülvizsgálatának
időpontja.

.. ..

'.

Neve:
Város:

Utca,hsz.:

.....'..

!)

gondnok

Telefonsáma:
Kapcsolata a kérelmezőhöz: ........
Fellnenő, lenlenő, oldalági rokon(pl.: szülő, glermek, testuér, sÍb.)' eltartó, barát, ismerős, szotnszéd.

várható

tr
D

2. A kérelem oka:

(4a

ide a saját kerelnének leginkabb megfelelő vólasz

1.

Az önellátó képességcsökkenése, illetve elvesaése

3.

A család ellátó képességénekcsökkenése, illetve elvesztese

5' Lakhatrísával, lakásának használatával kapcsolatos
7.

Az

sorszámát!)

n

2. Jövedelmi,

problémrík

megélhetési okok

4. Mentális vagy pszichés problémák
6. Hajléktalan lett

alape|látás hiárryosságaira visszavezethető okok

8. Magányos, kirekesztettség érzésea csa1ád vagy a tá'rsadalom részéről
9. Egyéb, éspedig:

A kért intézmény cÍm szerinti megielölése:
1.

igen......,......

Soron kívüli elhelyezést kér_e?

személy:
képviselő n

3. A kérelem ügyintézésébeneljáró

kérelmezö

A

D

törvényes

kérelem benyujtasában közreműködő

nev€:

n

nem"............ n

(Jelölje X-szet !)

szociális

munkás n

megbízott

(f#l..:!ö-'atalmazás n

...'.''.'.

Elérhetősége:
4. Kérelmező

nagykoni gyermekei

1.

3.

2.

4.

Születési név: .''....'....
Születési név: ..'.....'...
Telefonszám:
Telefonszám:
Lakóhely:
..
Lakóhely: ..'..''.........'.'..',................''.....
Tartózkodásihely:..........Tartózkodásihely:..........
Értesítésicím: ...'.'.....
Értesítésicím: '.........
5.

Az ellátást igénylő / törvényes képviselő nyilatkozata
Hozzájá'rulok az adataim elektronikus úton történö rögzítéséhez, személyi okmányaim másolásáho4 és az adatlapon
megi elölt intézménybe va1ó továbbításahoz.

A közölt adatok a személyi okmányokban bejegyzett adatokkal megegyeznek.
Nyílatkozom, hogy az adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismertern, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Egyéb közlendők:

Budapest,

hó

,'....

nap

-'énáiáit'iÉéniiő/ti'ivéii'éíkéöi}iséIő'áHiiá3á_

A FECS a közöIt adatokat a személyi igazolvóny, lakcímkdrtya és egyéb okmdnyok alapjón ellenőrzi.
Hiónyosan kítölíölt adatlapokat csak hiónypótltÍsÍ kötelezettséggel vesz óí

