KÉRELEM
szociális étkezés igénybevételéhez
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Bevándorolt, letelepedett vagy
menekült jogállása:
T A J száma:

magyar

Személyi ig. száma:
Telefonszáma:
Tartására köteles személye(k)
Nevek:

Lakóhelyeik:
Telefonszámaik:
Legközelebbi hozzátartozó(k) vagy törvényes képviselő(k)
Nevek:
Lakóhelyeik:
Telefonszámaik:
Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
Étkeztetés
Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatást:
H –K – SZ – CS – P
Étkeztetés módja:
 helyben fogyasztás
 elvitellel
kiszállítással
Diétás étkeztetés esetén az igényelt diéta típusa:
Házi segítségnyújtás
Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatást:
Heti: …… alkalommal ………..órában
H – K – SZ – CS – P – Szo - V
Havi: ……alkalommal ………...órában
Nappali ellátás
Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
Étkeztetést igényel –e:
 Igen

 Nem
Melyik Idősek Klubjába kéri a felvételét:
Átmeneti elhelyezés
Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
Milyen időtartamra kéri az elhelyezést:
Milyen okból kéri az
elhelyezést:

Soron kívüli elhelyezést kér –e:

 Igen
 Nem

Ha igen, annak oka:

NYILATKOZAT:
Kérelmem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy a Pusztakovácsi Önkormányzatnál kért ellátással
párhuzamosan, más szociális szolgáltatónál
NEM VESZEK IGÉNYBE ELLÁTÁST:
IGÉNY
VESZEK
AZ
ALÁBBI
SZOLGÁLTATÓNÁL IS ELLÁTÁST:
étkeztetés
étkeztetés
házi segítségnyújtás
házi segítségnyújtás
nappali ellátás
nappali ellátás
Egyéb, igénybe vett személyes gondoskodást nyújtó ellátások: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Dátum: Pusztakovácsi
……………………………………………………
Ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása
Jegyzet:

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhelye:
Tartózkodási hely:
TAJ:
Állampolgársága:
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
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

Nettó összege

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:
A család létszáma:
.................... fő

Munka-

Társas és

Táppénz,

Nyugellátás

Egyéb

viszonyból

egyéni

gyermek-

Önkormányzat

és egyéb

jöve-

és más

vállalkozásból,

gondozási

és munkaügyi

nyugdíjszerű

delem

foglalkoztatási

őstermelői,

támogatások

szervek által

rendszeres

jogviszonyból

szellemi és

folyósított

szociális

származó

más önálló

ellátások

ellátások

tevékenységből
származó
Az ellátást igénybe vevő
kiskorú
A közeli

Rokoni

hozzátartozók

kapcso-

neve,

lat

születési ideje

1)
2)
3)
4)
5)
ÖSSZESEN:

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: Pusztakovácsi
................................................................
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

MEGÁLLAPODÁS
szociális alapellátás – étkeztetés – biztosítására
amely létrejött egyrészről Pusztakovácsi Község Önkormányzata képviseli
polgármester), mint szociális szolgáltatást nyújtó, másrészről

Kresztyankó András

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
.
szám alatti lakos, törvényes képviselő/tartásra kötelezett:
Név:
Születési név:

-----------------------------------------------------------------------

Anyja neve:

-----------------------------------------------------------------------

Születési hely, idő: ----------------------------------------------------------------------Lakcím:

-----------------------------------------------------------------------

mint szociális szolgáltatást igénybe vevő között a mai napon az alábbiak szerint:
1. Az ellátás időtartama:
határozatlan időtartamú

határozott időtartamú

Az ellátás igénybevételének kezdő időpontja:
Az ellátás igénybevételének befejező időpontja: (határozott időtartamú ellátás esetén)
…………… év ……………… hó ……... nap.
2. A szolgáltatás formája, módja, köre
pl.: személyes elvitel, házhoz szállítás
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
3. Térítési díj
Az étkezési térítési díjat Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018(VIII.28.)
számú rendelete határozza meg.
A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj a fenti rendelet vonatkozó rendelkezései alapján
……….. Ft/adagban került megállapításra.
Az étkezési térítési díjat havonta utólag kell megfizetni.
Az étel házhoz szállításának térítési díja 0 Ft/alkalom
4. Adatváltozások bejelentése
Az igénybevevő köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi viszonyaiban
beállt változásokról 15 napon belül az intézményvezetőt értesíteni.

5. Megállapodás megszűnése és megszüntetése
Jelen megállapodás alapján az ellátás megszűnik:
- határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával
- a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével
- a szolgáltatást igénybevevő halálával.
A megállapodás megszűnik, ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni és ezt az
igénybevétel megszűnését megelőző 3 munkanapon belül írásban bejelentette. A bejelentést
Pusztakovácsi Község Önkormányzatánál kell benyújtani.
6. A megállapodás módosítása
A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás közös megegyezéssel történik.
7. Személyes adatok kezelése
A szolgáltató az igénybevevő adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az
adatokat az 1992. évi LXIII. (Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló)
törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli.
8. Panasztétel lehetősége, kivizsgálási módja
Igénybevevő a szolgáltatással kapcsolatos panaszával Pusztakovácsi Község Önkormányzata
Polgármesteréhez, vagy Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat. A
panasz kivizsgálásának eredményéről az intézményvezető az igénybevevőt írásban tájékoztatja.
Jogosult igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét is. Az ellátottjogi képviselő vonatkozásában a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/K §-a az irányadó.
9. Megjegyzés
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Ezen megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírtuk.
Pusztakovácsi

Kreszytankó András
polgármester, szolgáltató
Pusztakovácsi Község Önkormányzata

.…………………………………………
igénybevevő

