
KERELEM
a gyermekek ottho ngo ndozdsi dijdnak megdttap[ttisdra

l. Az 6pol6st vdgzo szem6lyre vonatkoz6 adatok

L l. Szemdlyes qdatok
1.1.1. Neve:
l. 1.2. Szi.iletesi neve:
1,1,3, Anyja neve:
I,1.4. Szriletdsi hely, ido:
l,l.5, I Lak6helye:
1.1.6. r Tart6zkod6si helye:

/Amennyiben lakdhelye es tartdzkoddsi helye is van, X-szel jetolje, hogt melyik cimen dl
dletvitelszeriien. /

1. 1,7. T6rsadalombiztositdsi Azonosit6 Jele:
, 1.8, Ad6azonosit6 jele:
.1.9. Az 6polt szem6llyel val6 rokoni kapcsolata:
1,10. El6rhetosegek:

Telefonsz6m:,..
E-mail-cim:

l,l ' I l. Fizet6si sz6mlasziim (akkor kell megadni, ha a foly6sit6st fizetdsi szhmlasz6mra k6ri):
|.l.12. A fizet6si szdml6t vezet6 penzintlzel teve:
1' 1.13. A k6relmezo idegenrend6szeli st|tvsza (nem magyar 6llampolg6rs6g eseten):
1,1.13. L I szabad mozg6s es tart6zkod6s jog6val rendelkez6, vagy
1.1.13.2. I EU k6k kfrty|val rendelkezl, vagy
J. l. 13.3, I bev6ndorolt/letelepedett, vagy
1 . 1 . 1 3.4. n meneki.ilVoltalmazott/hontalan.

| ,2. Jogosultsdgi feltdtelekre vonqtkoz6 adqtok
1.2.1' A gyermekek otthongondoz6si dij6nak meg|llapithstrt a-::avalo tekintettel k6rem, hogy az6polt szemely

oneli6t6sra k6ptelen 6s:

1.2.1.1. n srllyosan fogyat6kos,
1.2,1.2. I tart6san beteg.
1.2.2. Tudom6sul veszem az onell|tdsra val6 k6pesseg meg6llapit6s6ra ir6nyul6 vizsgillaLelvegz6s6nek

sztks6gess696t,

1.2.3. Kr.lelentem, hogy
| .2.3 ,1 . keres6tev6kenyseget:
L2,3.1,1. I nem folytatok,
1.2.3.1 .2. I napi 4 6r6t meg nem halad6 idotartamban folytatok,
1.2.3.1,3. I otthonomban folytatok;
1.2,3.2. I nappali tagozatot tanul6i, hallgat6i jogviszonyban nem 6llok,

I napp ali tagozaton tanul6i, hall gat6 i j o gviszonyb an 6llok;
1 .2.3 .3 . rendszeres p 6nzell6t6sban
1.2.3.3.1 . n r6szesiilcik 6s annak havi dsszege:
1.2'3,3.2. r nem r6szesi.ilok, de r6szemre m6s rendszeres p6nzell6t6s meg6llapit6s6ra ir6nyul6 elj6r6s van

folyamalban,
1.2'3,3.3.1 nem r6szesiilcjk 6s r6szemre m6s rendszeres penzell6t6s meg6llapit6s6ra ir6nyul6 elj6r6s nincs

folyamatban;
1 '2.3 .4 . azon gyermek ut6n, akire tekintettel gyermekek otthongond ozdsi dij6t ig6nylek, CSED-ben, GyED-

ben vagy GYES-ben, GYET-ben
I r6szesiilcik,
I nem r6szesiilcik.

1 .2.3 . 5 . tart6s 6po 16st v 6 gzok idoskori r.6mo gat6s6b an
I 16szesiilok,
n nem r6szesiilcik .

1.2.3.5. az 6poI6si tev6kenys6get:
1.2.3.5.1 . I a lak6helyemen/ tarlozkod6si helyemen,
1.2.3.5.2. a az 6polt szemely lak6hely6rVtart6zkod6si hely6n

vdgzem (a megfelel6 al6hizand6).



1.2.4.K6rjnk, jelcilje, ha az hpolt szem6ly:
I iskola tanul6ja,
r 6vodai nevel6sben r6szesiil,
r nappali szoci6lis intdzmlnyi elkit6sban r6szesiil,
I felsooktat6si int6zm6ny hallgat6ja,

1,2,5. Ha a gyermekek otthongondoz itsi dijira val6 jogosults6got nem sziilo k6relmezi,
1.2.5.1 . a jogosults6got megalapoz6 t6ny:
1.2,5.1,1. tr szrilo ha16la,

1.2.5,L2, n sziilo feliigyeleti jog6nak megszrin6se vagy sziinetelese,
1'2.5'1'3. D a szril6 a gyermek 6lland6 6s tart6s gondoz6s6ban a saj6t egdszs6gi illlapolira figyelemmel

akad|lyozottd vdIt,
| .2 ,5 .2, a gyermek 6pol6sa r6ven kor6bban gyermekek otthongond oz6si dijdbanreszesi,ilt sztil6
t.2.5.2.1 . neve:
1.2.5.2.2. anyja neve:
1.2.5.2.3, szriletesi helye, ideje:
1,2,5,2.4. T6rsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele:

1.2,6. K6rjrik jelolje:
n ha az 6polt szem6ly fogyat6koss6gi t6mogat6sra jogosult,
r: ha az 6polt szem6ly vakok szem6lyi j6rad6k6rajogosult,
rs ha az 6polt szemely rokkants6gi j6rad6kra jogosult.

2. Az 6polt gyermekre vonatkoz6 adatok*

2.1, Szemdlyes adatok
2.1.1. Neve:
2.1 .2. SziIeIlsi neve:
2.1.3, Anyja neve:
2.1 ,4, SziJletdsi hely, id6:
2.1.5, Lak6helye:
2, L6. T art6zkod6si helye:
2,1 .7 . T6rsadalombiztositdsi Azonosit6 Jele:
2.1'8. Ha az 6polt szem6ly cselekv6k6ptelen vagy cselekv6k6pess6g6ben teljesen korlilrozott,a torv6nyes

k6pvisel6 neve:
2.1.9. A tcirv6nyes k6pvisel6 lakcime:
* Amennyiben a gyermekek otthongond ozdsi dijht t6bb gyermek hpolilshratekintettel ig6nylik, k6rjrik

valamennyi 6po1t gyermek adatainak felhintet6s6t.

2, 2. Jogosults dgi feltdtelekre vonatkoz6 nyilatkozat
2.2.1 , a Egyet6rtek azzal, hogy az otthoni 6pol6somat, gondoz6somat a gyermekek otthongond,ozfisi dijitt

k6relmez6 hozz(iafiozom v 6gezze.
2.2.2' a Hozzdj|rulok atthoz, hogy az onell6t6si k6pess6gem megit6l6s6he z, ezzel osszefiigg6sb en az 6pol6si

ig6ny meg6ll apil6s6hoz szriks6ges vizsgdlatokat elv 6gezzek,

3. Elektronikus iigyint6z6sre vonatkoz6 nyllatkozat:
3.1. iigyf6lkapu regisztr6ci6val rendelkezem tr tgen tr nem
3.2. hozz|jdrulok ahhoz, hogy a hat6s6g az eljdrils sor6n elektronikus irton tartson velem

I igen ! nem (Csak abban qz esetben tahend6, ha a 3. l. pontra igen-nel vdlaszolt!1
kapcsolatot

4' Hozz|jilrulok a k6relemben szerepl6 adatoknak a szoci6lis igazgat6si elj6rris sor6n torteno felhaszn6lits6hoz.

5. Kelt: ,.

k6relmez6 al6irdsa 6polt szem6ly vagy torv6nyes k6pvisel6j e al6ir6sa



6, Ttijdkoztatd a kdrelern kit\ltdsdhez

A medelelS valaszt x-szel kell jelotni, es a hianyz| adatokat ki keil tolteni.

6'1' A szocidlis igazgatdsrol 6s szoci6lis ell6t6sokr6t sz6t6 1993. 6vi III. torv6ny (a tov6bbiakban:
Szt') 3B' $ (1) bekezd6se drtelmdben gyermekek otthongondoz6si dijdrav6r szerinii ds orcikbefogad6
sziil6 jogosult' A jogosults6g a sztilon kivtl a gyermek m6s, a gyermekkel kozos hintat1sban
616 hozzfitartozoja szdmdra akkor 6llapithato ffieg, ha a szi.ilonek az ell6t6sra val6
jogosults6gitt a gyermekre tekintettel kor6bban m6r meg6llapitott6k, de a sziilo meghalt, a
szriloi feliigyeleti joga - a torv6nyben megh atdrozott isetekben - sziinetel , illetve azt a
bir6s6g megszilntette, vagy a gyermek alland6 6s tar16s gondoz6sdb an a sajdt eg6szsegi
tilapottra figyelemmel akad6lyozottdv6lt. ISzt, 39.g (l) bekezd6s]

6.2. nem jogosult gyermekek ofthongondozasi dijdra q hozzdtartoz6, ha:
6'2,1' keresotev6kenyseget folytat 6s munkaideje - az otthon tcjrteno murkav6gz6s kiv6tel6vel - a

napt 4 6r6t meghaladja,
6.2'2' szakiskola, koz6piskola, illetve I'elsooktat6si int6zmdny nappali tagozatos tanul6ja, haligat6ja,
6'2.3. rendszeres p6nzell6t6sban r6szesiil 6s annak cisszege meghaladja a gyermekek

otthongondoz|st dijdnak osszeget. Azt,hogy mely e116t6sok tekintendoek rendszeies penrJtatasnak,
az SzL r1szletezi.

6'3. Onell6t6sra k6ptelen a gyermek, ha a 6312006. (III.21.) Korm. rendeletben meghat(rozolt
felt6teleknek megfelelo szakerto e t6ny't az ott meghaLilrozott felt6telek alapj6n, szakv6lem6nyben
meg6llapida' Az 6nel16t6sra va16 kdptelens6g 6r16kel6s6nek szempont- 6s pontoz6si rendszer6t a
6312006. (IIL21 .) Korm. rendelet 1 . melldklet e tartalmazza.

6'4' A kdrelem l'2.4. pontiat abban az esetben kell kitolteni, ha az 6polt szem6ly koznevel6si
intezm6ny tanuloja, 6vodai nevel6sben r6szesiil, nappali szoci6lis int6zm6nyi ell6trisban r6szesril vagy
felsooktat6si inrlzmdny hallgat6ja. Az enol szolo i[azoldst a kdrelemhr, 

"rutolni 
k.ll,

6.5. Amennyiben az el16t6s meg6llapit6s6t
6.5,1.6 dven aluli gyermek 6pol6s6ra tekintettel kdrik, a k6relemhez melldkelni kell a magasabb

osszegti csalddi p6tl6kra jogosit6 betegsdgek 6s fogyat6kossdgok igazolhsdra miniszteri rendelet
alapj6n krjelolt szakorvos igazoldsdt az 6polt gyermek sirlyosan fogyat6kos vagy taftosan beteg
6l1apot6r6l, illetve onell6t6si kdpessegdnek m6rt6kerol.

6.5.2. 6 dven feliili szem<ily 6poi6srira tekintettel k6rik, a k6relemhez melldkelni kell a haziorvos
vagy hazi gyermekorvos igazolasat arr6l,hogy az 6polt gyermek sirlyosan fogyatdkos vagy tartosan
beteg. A h6ziorvos igazol6s6t nem kell csatolni, ha az 6polt szem6ly fogyatdkoss6 gi Amogal1sra, vagy
vakok s zem6lyi j 6r adlkdr a, vagy rokkant s 6gi j 6rad6kra jo go sult.



IGAZOL,,IS

(Az dpolt szemdly hdziorvosq, hdzi gyermekorvosa tdtti ki,)
I. Igazolom, hogy
Neve:
Sztilet6si neve:,......
A n*tio -o.'o't rtLJ Js trw Y v. ,. ,. ., ,.

Sziiletdsi hely, 6v, h6, nap:
Lak6hely:
Tart6zkoddsi hely:
T6rsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele:

r Srilyosan fogyat6kos
Isirlyos fo gyat6koss6g6nak j ellege :

r l6t6ss6rtilt r halldss6nilt r ertelmi s6rtilt r autista r mozg6ss6riiltl, vagy

r_ Tart6san beteg [csak akkor jelolheto, ha el6rel6that6lag h6rom h6napn6l hosszabb
idotartamban 6lland6 6po16st, gondoz6st ig6nyell, vagy

r Sflyos fogyat6kosshgavagy tart6s betegs6ge nem :illapfthat6 meg.

Fenti igazol6st nevezett rcszlre
a rehabilit6cios hat6s6gk6nt elj6r6 (szerv megnevezese)

szdmu hatfirozata, szakhat6sdgi 6ll6sfoglal6sa v agy szakv6temenye,vagYa ,megyeigyermek
szakfoorvos "','..'.'.'......., sz6mi igazolisa, vagy .,...... fekv6beteg-szakeil6t6st
lyu:to int6zm6ny szakrendelo int6zet szakorvosa 6ltalkiadott ., keltri igazolilslztr6jelent6s, vagy a .,...,..,.,. megyei,
pedag6giai szakszolghlatk6nt mtikod6 bizottsdg.,.....,.....-:.. sz6mu szakv6lemEnye
alapj|n dllitottam ki.

a gyermekek otthongondozdsi d{ia, illetve uz dpoldsi dfj megdllup{tdsdhoz vagy
k ii t e I e z6 fel iilv izs g dl atd h o z

Kelt:

h6ziorvo s (hdzi gy ermekorvo s) aldir 6sa

munkahely6nek cime



ICtolt6si segedlet

A szoci:ilis igazgat{sr6l 6s szoci:ilis ell6t:isokr6l sz6l6 1993. 6vi III. tiirv6ny (a
tovdbbiakban; Szt,) szabiiyozfsa alapjrin az ripolfsi dij 6s a gyermekek otthongondoz6si
dija tekintet6ben:

o srilyosan fogyat6kos szem6ly az, akinek
a) seg6deszkdzzel vagy mritdti irton nem konig6lhat6 m6don l6t6k6pess6ge teljesen
hiinyzik, vagy ah.gl6t6kent minimdlis lltdsmaradvannyal rendelkezik , is ezlikizirolag
tapint6 - hall6 - eletm6d folytat6sfra k6pes,
b) halltnvesztes6ge olyan mdrtekri, hogy a beszednek hall6s irtj6n torteno meg6rt6s6re 6s
spont6n elsaj6tit6s6ra seg6deszkozzel sem kdpes es hall6sk6rosod6sa miatt a hanszo
beszdd 6r-theto ejt6se elmarad,
c) 6fie1mi akad|lyozotts6ga genetikai, illetoleg magzati k6rosod6s vagy sziilesi trauma
kovetkezteben, tov|bbd tizennegyedik 61et6v6t megelozoen bekbvetkezo sulyos
betegseg miatt kozepsrilyos vagy ann6l nagyobb m6rt6kti, tovhbbh aki Ie 6rt6k6tol
fuggetlentil a szem6lyis6g eg6szdt ertnto (pervaziv) fejlodesi zavarban szenved, es az
auton6miai tesztek alapjfin tilapota sulyosnak vagy kozdpsulyosnak minositheto (BNO
szerinti besorol6sa: F84. 0-F84. 9),
d) mozgasszervi karosod6sa, illetoleg fonkciozavara olyan meftekti, hogy
helyv6ltoztatdsa a ki.ilcjn jogszab6lyban meghattrozott seg6deszko z t1llan6o 6s
szi.iksegszeni haszn6lalii igenyli, yagy iilapota miatt hd,yvttltoztat6sra meg
segedeszkcizzel sem k6pes, vagy vdgtaghi6nya miatt onma ga ell6t6shra nem kepes.

o tart6san beteg az a szem6ly, aki eg6szs6gi |llapothra figyelemmel elorel6th at6an
h6rom h6napn6l hosszabb idotartamban 6pol6sra, gondoz6sra szorul.

[Szt. 38. S @-@ bekezddse, 4i, S O bekezddse/

at6 ki:
a) a rehabilitacios hat6s6g sulyos fogyat6koss6g minositeset tartalmaz6, ervenyes ds

hat6lyos szakhat6s6gi 6116sfoglal6sa vagy szakvdlem6nye, illetve a fogyatekoss6gi
t6n-ro gat6ss al o s szefliggo fel adatkor6ben elj 6ro hat6 s6g hat6r ozata, v agy

b) a szakmailag illet6kes szakfelilgyelo foorvos igazolasa, vagy
c) a fekvobeteg-szakell6t6st nyujt6 int6zmeny vagy teniletileg illet6kes szakrendelo intezet

szakorvo sa 6ltal ki adott z6r ojelent6s, i gazol 6s, v agy
d) a sajtttos nevel6si ig6ny t6ny6t meg611apit6, pedag6giai szakszolg6latkent mrikodo

tanul6si k6pess6get vizsgfio szak6rloi 6s rehabilit6ci6s bizotts69, illetve azirszitgos szak6rtoi
es rehabilitAci6 s tev6kenys 6get v 6 gzo bizotts 69 szakerlor velem6nye.

[A pdnzbeli ds termdszetbeni szocialis elldtdsok igdnyldsdnek ds megirllapitasdnak, valamint
foly1sftdsdnak rdszletes szabdlyairol sz6l6 63/2006. (nI, 27.) Kirm. rendelet 20. f (4)
bekezddse,25, S A bekezddse/



ngazonds a gyerrnelrenr offitrnongoytdozdsi dfjm, valarnnimt sz dponrisi dfj
megdnnapftdsrinnoz

Igaznlnm h^--,
(ndv)

Sziiletdsi hely, dv, h6, nap:

Lalc6hely:

Tarldzkodds i hely:

,,A" l{ozneveldsi intdzmdny tanul6ja,
,,B" 6vodai neve]dsben rdszestjl,

,,C" nappali szocidlis intdzmdnyi ellrit6sban rdszesiil.
,,D" fels6olctatiisi intdzrndny hall gat6j a.

Az intezmeny megnevezdse: ....

Az ,,4" ,pontban foglalt esetben az intezmdnyben eltoltott id6 a nemzeti kozneveldsr6l sz6l6towdnyben a kozneveldsi intdzmdnyben vai6 kotelez6 tart6zkoddsra meghatdrozottid6tartarrot

meghaladja nem haladja meg.

A ,,B"-,,c" pontban foglalt esetben az jntezmenv igdnybevdteldnel<, illet6leg a ,,D,, pontszerinti esetben azintezm|ny littogatasil<otelezett*ginel< iioturtu^u dilagosan anapi 5 orift

, meghaladja nem haladja meg.

Az ,,A"-,,D" pontban foglalt intdzmdny igdnybevdte le az hpoldst vegz6 szemdly rendszeresl<ozremril<oddsdt

sziiksdgessd teszi nem teszi sziilcsdgessd,

Dd.tum:

P. H.

intezmlnyvezetd

5


