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Kérelem szociális étkezés igénybevételéhez
I.

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: ……………………………………………………………………………………………………………..

Születési neve: ………………………………………………………………………………………………….

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………..

Születési helye, időpontja: ……………………………………………………………………………………...

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………………..

Állampolgársága: ……………………………………………………………………………………………….

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: ……………………………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………………………


2.Tartására köteles személy

a) neve: …………………………………………………………………………………………………………

b) lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………….


3.Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)

a) neve: …………………………………………………………………………………………………………

b) lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………

c) telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………..


 4.Az ellátás típusa
          Étkeztetés                                                                                        
□
         milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: ………………………………………………………….

         milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: ………………………………………………………


5.Az étkeztetés módja:

- helyben fogyasztás                                                                                 
□
- Elvitellel                                                                                                 
□
- Kiszállítással                                                                                          
□
- diétás étkeztetés                                                                                      

□

□
6.A szociális étkezés igénybevételét 
a)	korom, *
b)	egészségi állapotom,*
c)	fogyatékosságom, pszichiátriai betegségem,*
d)	szenvedélybetegségem*, vagy
e)	hajléktalanságom*
miatt kérem megállapítani.

* a megfelelő  rész aláhúzandó!



7. Azlis étkezést az alábbi szolgáltatótól igénylem
              
                a) Murakeresztúri Óvodai Konyha *




Dátum:, ………..év …………………….hó ………nap



						………………………………………………………….
                                                                                        Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása



========================================================================================
Jövedelemnyilatkozat étkeztetés igényléséhez
II.
□
  1. Az ellátást kérelmező családi állapota:
□ egyedülálló
□ házastársával/élettársával él együtt
2. A családban élők adatai:
(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)


Neve
Rokoni kapcsolat*
Születési hely, év, hó, nap
Anyja neve
16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése
Meg-
jegyzés
**

Az ellátást igénylő
kérelmező








házastársa
  /élettársa









gyermeke 1









gyermeke 2









gyermeke 3









gyermeke 4









gyermeke 5







+ a vele családban élő
további közeli hozzátartozója 1








további közeli hozzátartozója 2








további közeli hozzátartozója 3






* A kérelmező: egyeneságbeli rokona (szülő, nagyszülő), örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermeke, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülője, valamint testvére
** Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
- életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását.
3. A család lakóhelye: Fityeház (település) ........................... utca/házszám: .................. 
4.A család létszáma: .......................................... fő

      					
5. A családtagok jövedelme
(a családtagokat a 4. pontban megadott sorrendben kell feltüntetni)


Munkavi-szonyból és más foglal-koztatási jogviszony-ból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
Alkalmi munkavég-zésből származó
Táppénz, gyermek-gondozási támogatások
Önkormány-        zat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjsze-rű rendsze-res szociális ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

Az ellátást igénylő
Kérelmező











házastársa
 /élettársa











gyermeke 1











gyermeke 2











gyermeke 3











gyermeke 4











gyermeke 5









+ a vele csa-
ládban élő
további közeli hozzátartozója 1



 






további közeli 
hozzátartozója 2










további közeli hozzátartozója 3









ÖSSZESEN:










Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Dátum:,……………….év ………………hó ………..nap
..................................................................
Kérelmező/törvényes képviselő aláírása






IGAZOLÁS
a szociális étkezés igénybevételéhez


A szociálisétkezés igénybevételéhez igazolom, hogy

Név: ……..…………………………………………
Születési név:……….………………………………
Születési hely:…………….……………………….. 
Születési idő:…………..év……………hó……..nap
Anyja neve:……………………..…………………..
Taj száma:……………………………………..……
Fityeház, ………………………út ………szám alatti lakos 

egészégi állapota miatt *
			
			pszichiátriai betegsége miatt*

			szenvedélybetegsége* miatt


önmaga számára a legalább napi egyszeri meleg étkezését átmeneti vagy tartós jelleggel nem tudja biztosítani.



Dátum: …………………., ………….év………..hó……..nap


						……………………………………………………
				                       Igazolást kiállító háziorvos/kezelőorvos/szakorvos





Megjegyzés: 
*Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint mozgáskorlátozottsága, illetve krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

*Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.  










Nyilatkozat





Alulírott 

Név:		………………………………………………

születési név:	………………………………………………

születési hely:	………………………………………………

születési idő:	. …………….év……………..hó ……….nap

anyja neve:	………………………………………………

Fityeház, ………………………………….út ……….szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a más szolgáltatónál, intézménynél alapszolgáltatást nem veszek igénybe.





Dátum:, ………………év ………………hó……….nap


	


    …………………………………….
                  ellátást kérelmező





















MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Fityeház Község Önkormányzata által fenntartott szociális étkeztetés, másrészről az ellátást igénybevevő:
Név: ……..…………………………………………
Születési név:……….………………………………
Születési hely:…………….……………………….. 
Születési idő:…………..év……………hó……..nap
Anyja neve:……………………..…………………..
Taj száma:……………………………………..……
Fityeház, ………………………út ………szám alatti lakos 
között a mai napon az alábbi feltételek szerint a szociális étkezés igénybevételére.
	Fityeház Önkormányzata biztosítja az ebédet.

Az étkezés módja:
	helyben fogyasztással
elvitelre
elvitelre, kiszállítással 
történik.
	Az ellátás kezdete: ………………………………

Az ellátás időtartama: 
	határozatlan időre
határozott időre: ……………………-tól ……………………-ig szól.
	Térítési díj összege az ellátás igénybevételekor: …..…... Ft/nap.
A térítési díj változásairól igénylő értesítést kap.
Fizetés módja: készpénzzel.
Fizetés helye: önkormányzati Pénztár
Fizetés ideje: minden hónap 10-ig.
Az étel szállítása:
-	helyben fogyasztás esetén: az étel tálalásáról a Fityeház Önkormányzat étkezési feladatok ellátásával megbízott dolgozója gondoskodik.
-	elvitel esetén: igénylő az étel szállításához minimum 3 részes, névvel és címmel ellátott éthordót biztosít. Az éthordó tisztántartásáról, gondoskodik, tisztaságáért felelősséget vállal. 
Igénylő az éthordó sérülése esetén annak pótlásáról gondoskodik.
-	házhoz szállítás esetén: igénylő az étel szállításához két db, minimum 3 részes, névvel és címmel ellátott éthordót biztosít. Az éthordó tisztántartásáról, gondoskodik, tisztaságáért felelősséget vállal. Igénylő az éthordó sérülése esetén annak pótlásáról gondoskodik.
Igénylő az ételt éthordóban veszi át az étel házhozszállításával megbízott személytől. Amennyiben erre nincs mód, akkor igénylő az éthordó tárolására zárt, hűvös helyet biztosít és az ételért felelősséget vállal.
	A szociális ebéd lemondását bejelenteni személyesen, vagy telefonon: az étkezés lebonyolításával megbízott személyeknél a 93/369-008 telefonszámon lehet.

Az étkeztetés megszűnik a jogosult halála esetén a halál napjával.
Az étkeztetést meg kell szüntetni, ha:
	megállapítható, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, 
	a jogosult írásban kérelmezi az ellátás megszűntetését.


Dátum: ………………………….

……………………………………………		……………………………………………
  Ellátást igénybevevő				Tartásra kötelezett, vagy azt vállaló személy
…………………………………………....		…….………………………………………	      		Szociális ügyintéző					        	  Jegyző

Tájékoztató a szociális étkezés igénybevételéhez


Étkezés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy  átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
	koruk, 

	egészségi állapotuk,

	fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

	szenvedélybetegségük, vagy

	hajléktalanságuk

miatt.

Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte.

Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint mozgáskorlátozottsága, illetve krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságát az Sztv 65/C § (6) bekezdésben foglaltak szerint igazolja.
(csatolni kell az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozatot, vagy a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt)

Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§-ában meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni. 
( csatolni kell a kezelőorvos vagy szakorvos igazolását) 

Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki – nyilatkozata szerint – bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.














