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Az |politst vegz6 szemelyre vonatkoz6 adatok

l,l.

Szemdlyes qdqtok
1.1.1. Neve:

l.l

,2. Sziiletdsi neve:

L1.3, Anyja neve:
1.1 .4. Sztiletdsi hely, ido:
1 .1 .5. Lak6helye:
1,
1.

1.6, Tart6zkoddsi helye:
1.7. T6rsadalombiztositdsi Azonosit6 Jele:

L 1 .8. Ad6azonosit6 jele:
1,1.9. Az 6polt szem6llyel val6 rokoni kapcsolata:
1, 1,10, Elerhet6s6ge (nem kcitelezo megadni):

Fizetdsi sz6mlasziim (akkor kell megadni, ha a foly6sit6st fizetdsi szdmlaszdmra kdri):
A fizetdsi szdml|tvezetl p6nzintdzet neve:
1.1.13. A kerelmezo idegenrenddszeti sttrtusza (nem magyar 6llampolg6rs6g eseten):
1.1.13.1. r szabad mozgds ds tarl6zkod6sjog6val rendelkez6, vagy
1.1.13.2. n EUk6kkhrlydval rendelkez6, vagy
1, 1.13.3. n bev6ndorolt/letelepedett, vagy
1 .L I 3 .4. r menekiilt/o\talmazottlhontal an.

1.1 .1 1 .
1.1 .12.

L2. Jogosultsdgi feltdtelekre vonatkoz6 qdqtok
1.2,1. A gyermekek otthongondoz6si dij6nak meg6llapit6s6t ar:lavalo tekintettel kdrem, hogy az 6polt szemdly
6nell6t6sra k6ptelen ds
1.2.1.1. r srilyosan fogyatdkos,
1.2.1 .2. r tart6san beteg,
I .2.2, Tudorn6sul veszem az lnelldthsra val6 kepess6g meg6llapit6s6ra ir6nyul6 vizsg|lrat elvdgzesdnek
:

sziiksdgess6gdt.

1.2,3. I(ijelentem, hogy
1 .2.3.1 . keres6tev6kenyseget:
L2.3.l.I. r nem folytatok,
| .2.3 .L2. n napi 4 6r6ban folytatok,
1 .2.3 .1 .3 . r otthonomban folytatok;
1.2.3,2. nappali tagozaton tanul6i, hallgat6i jogviszonyban nem 6llok;
1 .2.3.3. rendszeres pdnzell6trisban
1.2.3.3,1 . r r6szesiil6k ds annak havi osszege:
1.2.3.3.2.1nem rdszesiilok, de rdszemre m6s fendszeres pdnzell6t6s meg6llapit6srira ir6nyul6 elj6rds van
folyarnatban,
1.2.3.3.3.I nem r'dszesUlok ds rdszernre m6s rendszeres p6nzell4t6s meg6llapit6s6ra ir6nyul6 elj6r6s nincs

folyamatban;
1.2.3.4. azon gyermek ut6n, akire tekintettel gyermekek otthongondozdsidijht igdnylek, CSED-ben, GYEDben vagy GYES-ben
r r6szesiil6k,
n nem rdszesiilok.
1 .2 .3 .5 . az 6pol6si tevekenyseget:
1 .2.3 5 .1. r a lak6hel y emen I tart6z\<od6si helyemen,
\,2.3.5.2. c: az 6polt szemdly lak6helyenitart6zkoddsi helydn
v egzem (a megfelel6 al6hrJrzand6),
.

1,2.4. KdrjUk, jelolje, ha az 6polt szemdly:

o ishola tanul6ja,

r 6vodai neveldsben r6szesiil,
r nappali szoci6lis intdzmdnyi ell6t6sban rdszesUl,
r fels6oktatdsi intezmeny hallgat6ja.

1,2.5.Ha agyermekek otthongondoz6sidij6raval6 jogosults6gotnem sziil6 k6relmezi,
1.2.5.1, a jogosultsdg ot megalapoz6 tdny:
1.2.5.1.1. n sziilo hal6la,
1.2,5.1.2. ! sztlo feliigyeleti jog6nak megszrindse vagy sziineteldse,
1.2.5.1.3, D a sztilo a gyermek dlland6 ds tat16s gondoz6s6ban a saj6t egeszsdgi |llapothra figyelemmel

akadilyozotl| vdlt.
.2.5.2. a gyermek 6po16sa r6vdn kor6bban gyermekek otthongondoz6si dijdban reszesiilt sziil6
1.2.5.2.7. neve:
1 .2,5 .2.2. anyj a neve:
L2.5.2.3. sziilet6si helye, ideje:
1

1

|

.2.5.2.4. Tdrsadalombiztosit6si Azonosit6

Jele:

.2.6. Kdrji.ik jelolje:
a ha az 6polt szemdly fo gyatdkos s6gi t6mogat6sra j ogosult,
oha az 6polt szemdly vakok szemdlyr jdraddkdrajogosult,
ahaaz 6polt szemdly rokkants6gi j6raddkra jogosult.

2.

Az 6polt gyermeke vonatkozd adatok*

2.1 . Szendlyes adalok
2.1,1. Neve:
2.1 .2. Sznleftsi neve:
2.1.3. Anyja neve:

2,1.4. Szilellsi hely, id6:
2,1.5. Lak6helye:
2. 1 .6. Tart6zkod6si helye

:

|rsadalombiztosit6si Azonosit6 J ele :
.7
2,1.8. Ha az 6polt szemdly cselekv6k6ptelen vagy cselekv6kdpessdgdben teljesen korl6tozott, a tdrv6nyes
kdpviselo neve:
2.1 .9. A torvdnyes k6pvisel6 lakcime:
* Amennyiben a gyermekek otthongondozdsi dij6t tObb gyermek 6po16s6ra tekintettel igenylik, kdrjiik
valamennyi 6polt gyermek adatainak feltiintetdsdt.
2.1

2.
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Hozzhjdrulok ahhoz, hogy az onellat6si kdpessdgem megit6lesdhez, ezzel cisszefiigg6sben az 6pol6si

geny me 961 I apitdsdh oz sziiks

e
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gezz€k,

3. Hozz|jdrdok a kdrelemben szerepl6 adatoknak a szocidlis igazgatbsi elj6r6s sordn tcjftdno felhasznilils|hoz.
4. I(elt:

k6relmezo al|irbsa

5.

6polt szemely a\6irdsa

Tfj6koztat6 a k6relem kitiilt6s6hez

A megfelelci vdlaszt X-szel kell jeldlni, ds a hidnyzi adatokat ki kell tolteni.
5.1.

A szoci6lis igazgatisrol es szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1993. dvi III. torvdny (a tov6bbiakban:

Szt.) 38. g (1) bekezd6se 6rtelmdben gyermekek otthongondoz6si dij6ra vdr szerinti 6s orokbefogad6
sziilo jogosult. A jogosults6g a szi.ilon kiviil a gyermek m6s, a gyermekkel kozos hhztartdsban

610 hozztfiafiozoja szhrntra akkor |llapithato ffiog, ha a sziilonek az ell6t6sra va16
jogosults6gdt a gyermekre tekintettel kordbban m6r meg6llapitott6k, de a sziilo meghalt, a
sziiloi feltigyeleti joga - a torvdnyben meghatttrozolt esetekben - sztnetel, rlletve azl a
bir6s6g megsziintette, vagy a gyermek 6lland6 ds tar16s gondozdsdban a saj6t egeszsdgi
|llapottra figyelemmel akad6lyozottdv6lt. [Szt. 39.$ (1) bekezdds]
5.2. nem jogosult gyermekek otthongondozdsi dijdra a hozzdtartoz6, ha:

5.2.1. keres6tevdkenysdget folytat ds munkaideje
napi 4 6r6t meghaladja,

-

az otthon torleno munkavdgzds kivdtelevel

-

a

5.2.2. szal<iskola, kozdpiskola, illetve felsooktat6si int6zrldny nappali tagozatos tanul6ja, hallgatoja,

5,2,3. rendszeres p6nzell6t6sban rdszestil ds annak osszege meghaladja

a

gyermekek

ottlrongondozhsi dijfinak osszeg6t. Azt, hogy mely ell6trisok tekintendoek rendszeres p6nzell6t6snal<,

azSzt. rdszletezi.

5,3, Onell6t6sra kdptelen a gyennelc, lra a 6312006. (IIL27.) Korm. rendeletberi meghat6rozott
feltdtelekrreh rnegfelel6 szak6rt6 e t6nyt az ort meghat|rozott feltdtelek alapj6n, szakvdlemdnyben
megdllapitja. Az cjnelklt6sra val6 kdptelensdg 6rtekelesdriek szempont- 6s pontoz6si rer,dszerdt a
63 20 0 6. (II1.21 .) I(orm. ren d e l et 1 me l ldh et e tattalntazza.
1

l

5,4. A kdrelem 1.2.4. pontjdt abban az esetben kell kitcilteni, ha az 6polt szemdly kdznevel6si
intezmeny tanul6ja, 6vodai neveldsben rdszesiil, nappali szoci6lis intezmenyi ell6t6sban r6szesi.il vagy
fels6oktat6si intezmeny hallgatoja. Az err6l szolo igazol6st a kerelemhez csatolni kell,
5.5. Amennyiben az ell6t6s meg6llapit6s6t

5.5.1. 6 dven aluli gyermek 6pol6s6ra tekirrtettel kdril<, a k6relemhez melldkelni kell a magasabb
osszegrl csal6di p6tl6kra jogosit6 betegsdgek ds fogyat6koss6gok igazoltsitra miniszteri rendelet
alapj6n kijelolt szakoryos igazol.asat az fryolt gyennek sirlyosan fogyatdkos vagy tart6san beteg
6llapot6r6l, illetve onell6t6si kdpessegdnek m6rtdkerol.
5.5.2. 6 even feliili szemdly 6pol6s6ra tekintettel kdrik, a k6relerlhez rnellekelni kell a hdziorvos
vagy hazi gtermekorvos igazoldsirt arrol, hogy az 6polt gyennek sirlyosan fogyatdkos vagy tart6san
beteg,Ah6ziorvos igazolfsifi nem kell csatolni, haazdpolt szerndly fogyatdkossitgit6mogatasra,vagy
vakok szemdlyi jlradekfra, vagy rokkants6gi jriraddkra jogosult.

