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Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről 

Étkeztetés 

 
Kérelmező adatai   

Kérelmező családi és utóneve   

Kérelmező születési családi és utóneve  

Kérelmező anyja születési családi és utóneve  

Kérelmező születési helye  

Kérelmező születési ideje  

Kérelmező telefonszáma  

Kérelmező lakóhelye   

Kérelmező tartózkodási helye   

Kérelmező értesítési címe   

Kérelmező állampolgársága   

Kérelmező bevándorolt, letelepedett, menekült vagy hon-
talan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vo-
natkozó adat 

  

Kérelmező cselekvőképessége   

Törvényes képviselő adatai   

Törvényes képviselő neve   

Törvényes képviselő születési neve   

Törvényes képviselő telefonszáma   

Törvényes képviselő lakóhelye   

Törvényes képviselő tartózkodási helye   

Törvényes képviselő értesítési címe   

Megnevezett hozzátartozó adatai   

Megnevezett hozzátartozó neve   

Megnevezett hozzátartozó születési neve   

Megnevezett hozzátartozó telefonszáma   

Megnevezett hozzátartozó lakóhelye   

Megnevezett hozzátartozó tartózkodási helye   

Megnevezett hozzátartozó értesítési címe   

Kérelem előterjesztésének időpontja   

Soron kívüli ellátásra vonatkozó igény   

Ellátásban részesülő személy TAJ-száma   

 
 
 
 
 
 



A kérelem indoka: (karikázza be az Önre vonatkozót) 

 
1. 65. életévemet betöltöttem 

 
2. egészségi állapotom miatt mozgáskorlátozott vagyok, illetve krónikus vagy akut megbetegedésem 

miatt magam ellátásáról – részben vagy teljes mértékben – nem tudok gondoskodni (életkortól 
függetlenül) 

 

(a következő igazolást kell csatolni a kérelemhez: háziorvosi/szakorvosi igazolás) 

 
3. fogyatékosság fennállása (életkortól függetlenül) 

 
a) fogyatékossági támogatásban részesülök 
b) vakok személyi járadékában részesülök 
c) magasabb összegű családi pótlékban részesülök, illetve magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak az ellátottra tekintettel 

 

(a következő igazolást kell csatolni a kérelemhez: a támogatást megállapító, folyósítását igazoló határozat) 
 
4. pszichiátriai betegség fennállása: (életkortól függetlenül) ha fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 
igényel, önmaga ellátására részben képes  
 

(a következő igazolást kell csatolni a kérelemhez: pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvélemény) 

 
5. szenvedélybetegség fennállása: (életkortól függetlenül) ha fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 
igényel, önmaga ellátására részben képes  
 

(a következő igazolást kell csatolni a kérelemhez: háziorvosi/szakorvosi igazolás) 

 
6. hajléktalanság – hajléktalannak kell tekinteni azt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, 
akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan-szállás (életkortól függetlenül) 
 

(a következő igazolást kell csatolni a kérelemhez: (a lakcím igazolására) személyi igazolványt, illetve 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, 
illetve bejelentett lakóhelye hajléktalan-szállás) 

 
Az igénybevételre vonatkozó adatok 

 
Milyen időponttól kéri a szolgáltatást:  
Milyen időtartamra kéri a szolgáltatást (húzza alá): 
 

határozatlan határozott 

Határozott időtartam esetén az igénybevétel utolsó napja:  
Az étkeztetés módja (húzza alá): 
 

kiszállítással elvitellel 

 
Dömös, .............. év, ...................................... hó, ......................... nap. 
 

 
 

az ellátást igénybe vevő 
(törvényes képviselő) 

aláírása 

 


