KÉRELEM
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás – szociális étkeztetés- igénybevételére
I. Az ellátást igénybevevő adatai:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési helye, időpontja:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, szabad mozgás és tartózkodás
jogállása.
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Szig.szám:
I.1. Az ellátást kérelmező cselekvőképes:

igen

nem

I.2. Amennyiben nem:
I.2.1. törvényes képviselőjének:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

neve: ....................................................................................................................
születési neve: .......................................................................................................
anyja neve: .................................................................................................. .......
születési helye, időpontja: ...................................................................................
lakóhelye: ............................................................................................................
tartózkodási helye: ...............................................................................................
telefonszáma:…………………………………………………….………………

I.2.2. A tartására kötelezett személy:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

neve:………………………………………………………………………….
születési neve:……………………………………………………………….
anyja neve:……………………………………………………………………...
születési helye, időpontja:………………………………………………………
lakóhelye:……………………………………………………………………….
tartózkodási helye:……………………………………………………………...
telefonszáma:…………………………………………………………………...

I.2.3. Legközelebbi hozzátartozójának:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

neve:
születési neve :
anyja neve:
születési helye, időpontja:
lakóhelye:
tartózkodási helye:
telefonszáma:

II. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
II.1. Szociális étkeztetés igénybevétele: (megfelelőt alá kell húzni)
a) 70 év feletti személy
b) 62 év feletti egyedülálló személy
c) rokkantsági v. rehabilitációs ellátásban v. baleseti járadékban részesül
d) aktív korúak ellátásában részesül
e) ápolási díjban részesül
II.2. Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 201.....
II.3. Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: általában naponta
II.4. Az étkeztetés módja:
a) helyben fogyasztás
b) elvitellel
c) kiszállítással

Kunfehértó, 201.....
………………………………..
az ellátást kérelmező aláírása

II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
TAJ.:

Szig.szám:

Tartózkodási hely:
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni):
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 és a „III.
Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni,
□ nem
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és
más önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított
ellátások/ közfoglalkoztatás
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)

Nettó összege

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.

Kunfehértó, 201.....
...........................................................
Az ellátást igénybe vevő

MEG ÁLLAPODÁS
Szociális étkezés igénybevételéhez
mely létrejött egyrészről Kunfehértó Község Önkormányzata (képviselő: Huszár Zoltán
polgármester)
Másrészről:
a.) Mint az ellátást igénybevevő (továbbiak: igénybevevő)


Név:



Anyja neve:



Születési hely, idő:



Szem.ig.szám:



TAJ szám:



Lakóhelye:



Tar. helye:

szám alatti lakos között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.

Az igénybevétel kezdő időpontja: 201......

2.

Az igénybevétel időtartama: határozatlan

3.

Az étkeztetést a szociálisan rászorultak vehetik igénybe.

4.

Az étkeztetés szempontjából szociális rászorultnak kell tekinteni:
a.
b.
c.
d.
e.

70 év feletti személyt,
62 év feletti egyedülálló személyt,
a rokkantsági-, és rehabilitációs ellátásban és baleseti járadékban részesülőt,
az aktív korúak ellátásában részesülőt,
az ápolási díjban részesülőt.

5.

Az igénybe vevő részére az étkeztetés kiszállítással történik. A kiszállított ételt a Sporttábori
konyha készíti. Az étkeztetés munkanapokon történhet figyelemmel az ellátott kérésére.

6.

Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi
térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a
személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással
igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik. A térítési díj magába foglalja a
kiszállítás díját is.

7.

A térítési díjat minden hónap 10. napjáig kell befizetni a Kunfehértó, Szabadság tér 7. szám alatti
Gondozási Központban.

8.

A jogosult tudomásul veszi, hogy a személyi térítési díjról írásban értesül. Az intézményi térítési
díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg, amely év közben egy alkalommal
korrigálható.

9.

Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről írásban az
igénybe vevő értesül. Az igénybe vevő családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban
bekövetkezett változást 15 napon belül köteles bejelenteni.

10. Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást legalább
két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása
esetén az étkezést igénybe vevő a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás
kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. Az igénybe vevő a távolmaradás idejére mentesül
a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.
11. A szolgáltatást igénybe vevő, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban részesülő személlyel
tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt – illetve annak megszűnésétől
számított egy évig – nem köthet.
12. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 100-104. §-ai szerint a
szociális étkeztetés megszűnik:
a. az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b. - a jogosult halálával,
c. megállapodás felmondásával.
13. A megállapodást az igénybe vevő indokolás nélkül bármikor írásban felmondhatja.
14. Ha a jogosult a térítésidíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget 1, valamint ha az ellátást
kilencven napon át nem veszi igénybe és annak okáról nem tájékoztatja a szolgáltatást nyújtót, a
fenntartó vezetője a megállapodást írásban felmondhatja. A felmondási idő tizenöt nap.
15. A megállapodás a felmondás bejelentésétől, de legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül
szűnik meg.
16. Tájékoztatom, hogy a 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet 2012. 07.01-től a normatív állami
támogatásban részesülő szociális szolgáltatások igénybevételére vonatkozólag napi jelentési
kötelezettséget ír elő az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé. A jelentési kötelezettség
tartalmazza az Ön személyes adatait (név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcíme és TAJ
száma), valamint a naponta történő szolgáltatás tényét.
17. Az ellátást igénybe vevő a szolgáltatás nyújtással kapcsolatos panasszal a polgármesterhez
fordulhat, aki tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz
kivizsgálásának eredményéről.
18. Az ellátást igénybevevő, valamint jogait képviselő:
 Az ellátott jogi képviselőnél: Ladányi Mónika (Tel. 06/20/489-9600, email:
ladanyi.monika@obdk.hu)
A megállapodást a felek elfogadták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Kunfehértó, 201......
………………………………………………………
szolgáltató aláírása
………………………………………………………
igénybevevő/1 pld.-t átvettem
1

Az igénybe vevő a térítésidíj-fizetési kötelezettségnek akkor nem tesz eleget, ha hat hónapon át folyamatosan
térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét
meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

Nyilatkozat

Alulírott

Kunfehértó,

szám

alatti lakos nyilatkozom, hogy személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Kunfehértó, 201........

……………………………………..
ellátást igénybevevő

