IGAZOLAS
n gyermekek otthongondoztisi dfju, illetve uz dpoldsi d{j megdllapftdsdhoz vugy
kb

t e I e z6

fe I iilvizs g d I utd h o z

(Az dpolt szem,lly hdziorvosa, hdzi gyermekorvosa

tolti ki.)

I. Igazolom, hogy
Neve:
Szi.iletdsi neve: ........
Anyja neve: ..,..,..
Szriletesi hely, dv, h6, nap:

Lak6hely:
Tart6zkod6si hely:
Tarsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele: .........

r Srilyosan fogyat6kos
f

sulyo s fo gyatdkoss6g6nak j ellege

r ldt6ssdriilt !

I

hallfssdriilt

:

r drtelmi sdri.ilt n autista I

mozg6ssdrtiltl, vagy

Tart6san beteg [csak akkor jelolheto, ha elorelathatolag hdrom h6napn6l hosszabb

idotartamban 6llando 6po16st, gondoz6st ig6nyel], vagy

r Sirlyos fogyat6koss6ga vagy tart6s betegs6ge nem 6llapfthat6

meg.

Fenti igazol6st nevezett rdszere

a rehabilit6cios hat6s6ek6nt eli6r6
szttmu hathrozata,
megnevezese)
szakvdlemenye, vagy

(szerv

szakhat6s6gi dll6sfoglalasa vagy

a ......,,.,...

megyei gyermek szakfoorvos ..................., szftmu igazol|sa, vagy

nyrijt6 tntezmeny
intezet szakorvosa altal kiadott

fekvobeteg-szakell6t6st

bizotts6g

szakrendelo

.. keltu tgazol|slzir6jelentds, vagy
pedag6giai
szakszolgftlatkdnt mukodo
megyei,
szttmi szakvdlem6nye alapj6n 6llitottam ki.

Kelt

h6ziorvos (hfni gy ermekorvos) altirhsa
munkahelydnek cime

Iguzolds n gyermekek otthongondoztisi d{ja, vulamint uz tipoldsi dfi
megdllapftdsdhoz
Igazolom, hogy .........
Anyja neve: ........
Sztilet6si hely, dv, h6, nap:
Lakohely:
Tart6zkoddsi hely:

.,......,.,.,... (ndv)

,,A" koznevel6si int6zm6ny tanul6j a,
,,8" 6vodai neveldsben reszesi.il,
,,C" nappali szoci6lis intdzmenyr ell6t6sban rdszesiil,
,,D" felsooktatdsi tntlzmdny hallgatoj a.
Az rntezmeny me gnevezese :

Az ,,A" pontban foglalt esetben az rntdzmenyben eltoltott tdo a nemzeti kozneveldsr6l sz6l6
torv6nyben a kozneveldsi intdzmdnyben val6 kotelezo tartozkodilsra meghatilrozott
idotartamot

meghaladja

nem haladja meg.

esetben az intdzmeny igdnybev6teldnek, illetoleg a ,,D" pont
szerinti esetben az rntdzmlny ltfiogatttsi kotelezettsdgdnek idotarlama 6tlagosan a napi 5 orifi

A ,,B"-,,C" pontban foglalt

meghaladja

nern haladja meg,

Az ,,A"-,,D" pontban foglalt int6zmeny ig6nybev6tele az 6pol6st vegzo szemdly rendszeres
kozremrikod6sdt
sziiksdgessd

teszi

nem teszi sziiksegesse.

D6tum:
P. H.

tntdzmenyvezeto

1. melldklet a 82/2013.
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EMMI rendelethez

IGAZOLAS
a kieme

lt

dp o ldsi d{j r a

j o g o s ft d k 6 r iilmd ny e k fe n n dll ds dr 6 I

. Azisazol6s ki6llit6s6t k6r6 szemdly neve:
. A gyermek
2.1. neve:

2.2. szil. ideje:
2.3. anyjaneve:

trtr

2.4.TAI-a:

tr-tr!tr-trtrtr

6v

trtr

h6

EE

nap

A)

Igazolis a kiemelt fpokisi dijra jogosft6 betegs6g, fogyat6kossig fennflk[sir6l
Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek a magasabb cisszegri csal6di p6tl6kra jogosit6
betegs6gekr6l 6s fogyat6kossrigokr6l sz6l6 512003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1, szdmil
melldklete szerinti, az ott meghalSrozott srilyoss6gri betegs6gek vagy fogyat6koss6gok
valamelyik6ben szenved.
)iagn6zis:

BNO

B)

Igazolds a kiemelt 6pol6si sziiks6gletr6l
Igazolom, hogy fent nevezett gyermek - betegs6g6bol vagy fogyat6kossSgSb6l ered6en
mSsok segits6ge n6lkiil, cin6lloan nem k6pes illemhelyet haszn6lni, valamint lak6son beliil
se gdde szk<i z igenyb ev6tel6vel sem - kozlekedni, tov frbbft
E 6tkezni,
E tiszt6lkodni,
tr 6lt6zk6dni.
Azigazolils 6rv6nyess6gi ideje: |trtrtrtr 6v trtr h6 trtr nap

Kelt'
P. H.

;;"k-;;;
P. H.

mtezmeny

-

TAJEKOZTATO

Az igazolilst az a szakorvos 6llitja ki, aki a magasabb osszegii csal6di p6tl6kra jogosit6 betegs6gekr6l,
fogyat6koss6gokr6l sz6l6 igazolilst kiSllithshra a magasabb osszegii csalSdi p6tl6kra jogosit6
betegs6gekrol 6s fogyatdkoss6gokr6l sz6l6 512003. (IL 19.) ESZCSM rendelet (a tov6bbiakban:
Mcspr.) alapjSn jogosult.

Az

igazolils
igazolni.

A)

r6sz6ben

a kiemelt 6polSsi dijra jogosit6

betegs6g, fogyat6koss

69 fenn6ll6s6t kell

A kiemelt Spol6si dijra jogosit6 betegs6gek 6s fogyat6koss6gok kore megegyezik az Mcspr. I. szdmil
me I I dkl e t d b en

felsorolt

bete gs6 gekkel 6s fo gyatdko s sdgokkal.

Az igazolls B) rdsz6ben a kiemelt 6polSsi sziiks6glet fenn6ll6sdt kell igazolni.
A kiemelt 6pol6si sziiksdglet akkor 6ll fenn, ha a gyermek - csakis a betegs6g6b6l, fogyatdkoss6gSb6l
eredoen - m6sok segits6ge ndlki.il on6ll6an nem k6pes illemhelyet haszn6lni 6s a lakdson beliil seg6deszkoz ig6nybev6tel6vel sem - kozlekedni, valamint, ha ezen trilmenoen az alilbbi h6rom
tev6kenys6g koziil legal5bb kettot on6ll6an nem k6pes elv6gezni:

-

6tkez6s,

oltozkod6s,
tisztSlkod6s.

igazolils 6rv6nyess6gi ideje legfeljebb a magasabb osszegri csal6di p6tl6kra jogosit6 6llapot
eseddkes feli.ilvizsgSlathnak idopontj6ig tart. Ha az |llapot vdglegess6ge foly6n az 6polt szemdly
magasabb osszegri csalSdi p6tl6kra jogosit6 illlapothnak feliilvizsgdlata nem sziiks6ges, az igazolils
legfeljebb az 6poh szemdly 18. 6let6v6nek betcilt6sdig 6rv6nyes.

Az

