1. oldal

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

KÉRELEM
Szociális alapszolgáltatások igénybevételére

1. Az ellátást kérelmező adatai
Név
Születési neve
Anyja neve
Születési helye, ideje
TAJ szám
Lakóhelye
Tartózkodási helye
Kérelmező telefonszáma
Törvényes (gondnok) képviselőjének neve
Lakóhelye
Telefonszáma
2. Választható szolgáltatások (Kérjük, hogy az igényelt szolgáltatás előtti
négyzetbe tegyen X jelet!)
 Étkeztetés
 diétás /  normál)
 kiszállítva /  elviszi /  helyben f.

 Idősek nappali ellátása
 Marcali, Noszlopy u. 1.
 Marcali, Szigetvári u. 1.

 Házi segítségnyújtás

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 Támogató szolgáltatás
 személyi segítés /  szállító szolgáltatás

 Közösségi ellátás

2. oldal
Kérelmem benyújtásával egy időben nyilatkozom, az alábbiakról
Tájékoztatást kaptam (1993. törvény 95.§ (1), és 96. § (1), (3)):
– az általam igénybe venni kívánt ellátás tartamáról és feltételeiről,
– az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
– panaszjogom gyakorlásának módjáról,
– az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,
– az intézmény házirendjéről,
– a fizetendő személyi térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás
következményeiről,
– a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről (ellátottjogi képviselő
elérhetőségéről.
Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok
- nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról,
- adatokat szolgáltatni az intézményben a 1993.évi III. törvény alapján vezetett
nyilvántartásokhoz,
- nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult,
továbbá a közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott
változásokat haladéktalanul közli az intézmény igazgatójával.
A szolgálat 1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 20.§ (2)
bekezdés a) -f) pontja és (4) bekezdés a) -c) pontjában felsorolt adatkörben személyes
adatokat kezeli.
Az adatkezelő szerv biztosítja az adatok védelmét a véletlen vagy a szándékos
megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel szemben,
és hogy azokhoz arra jogosulatlan szerv vagy személy hozzá ne férjen.
Akire vonatkozóan az intézmény által vezetett nyilvántartás adatot tartalmaz, a személyére
vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése
mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését az intézmény
igazgatójától.
Az intézmény, a kezelt adatokat, személyes azonosító adatok nélkül, statisztikai célra
felhasználhatja, azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat

NYILATKOZAT
Kérelmező nyilatkozik, hogy:
Érvényes tartási, öröklési szerződése  van /  nincs
Tartási szerződés alapján tartásra köteles neve, címe:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

3. oldal
9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3.§. (1A)
NYILATKOZAT
Alapszolgáltatás ismételt kérelmezése esetén
Nyilatkozom, hogy intézményi jogviszonyom ………év………....hónap…….nappal (három
hónapon belül) megszűnt, a korábbi kérelmemben foglaltak tekintetében időközben nem
következett be változás.

Marcali, ….… év …………. hó ….. nap

Ellátást igénybevevő aláírása

Törvényes képviselő/gondnok aláírása

Adatvédelmi tv. alapján
Nyilatkozat
Alulírott ……………………………………… (szül. idő: ………… anyja születési neve:
…………………………………….) nyilatkozom arról, hogy adataim/gyermekem adatainak
kezelése vonatkozásában a tájékoztatást megkaptam.
Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat/gyermekem adatait a jogosultság
időtartamára, illetve a jogosultság megszűnését követően a jogszabályokban meghatározott
időtartam alatt a fenti tájékoztató szerint kezeli az Adatkezelő.
Marcali,…………………………………

adatkezelésben érintett igénybevevő

igénybevevő törvényes képviselőjének

aláírása

aláírása

