
Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 

 

– Étkeztetés – 

 

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 

 

I. Az ellátást kérelmező adatai1:  

 

1. Kérelmező neve:……………………………………………………………………… 

Kérelmező születési neve:…………………………………………………………………… 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ………-………-……… 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………......... 

Születési helye, ideje:……………………………………………………………….…..……. 

Elérhetőségei: telefonszám: …………………………………………………………..………. 

      e-mail cím: …………..………………………………………………………. 

Állampolgársága:……………………………………………………………………………… 

Egyéb jogállása (bevándorolt, letelepedett, menekült jogállás)……………………………..... 

 

2. Tartásra köteles személy (csak akkor kell kitölteni, ha van ilyen) 

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

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

c) elérhetőségei:…………………………………………..…………………………….... 

 

Legközelebbi hozzátartozó (törvényes képviselő) adatai 

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

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

c) elérhetőségei: telefonszám: ……………………………………………………. 

                 e-mail cím: ………………..…………………………………………. 

 

I. Szociális étkeztetés igénybevétele:  

Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: ……………………………………….. 

Milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést: 5 napra  7 napra 

Időtartama (megfelelő aláhúzandó):  határozatlan 

 határozott ………………….…………………… 

 
1 Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! 
 



Az étkeztetés módja: 

elvitellel 

helyben fogyasztással 

szállítással       

Az étkeztetés fajtája: 

 normál 

 diétás 

 

II. Az étkeztetésre való jogosultság megjelölése: 

 időskoromra tekintettel kérem2 

 egészségi állapotomra tekintettel kérem3 

   rehabilitációs-, rokkantsági ellátásban részesül 

   fogyatékossági támogatásban részesül, 

   aktív korúak ellátásában részesül. 

 hajléktalanságom miatt kérem4 

 

Dátum: …………………………………….. 

 

            …………………………………………… 

    az ellátást kérelmező (vagy törvényes képviselő) aláírása 
 

 

 

Alulírott kijelentem, hogy a jelen kérelemmel kapcsolatos adatkezelési tevékenységről és annak 

körülményeiről a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 13. cikkében meghatározott - az adatkezelés 

körülményeire vonatkozó - információkat a személyes adatok közlésének időpontjában az intézmény a 

rendelkezésemre bocsátotta. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés a kérésemre történő – az étkeztetés 

igénybevételére vonatkozó megállapodás, mint szerződés megkötését megelőző – lépések megtételéhez 

szükséges. Tájékoztatást kaptam arról, hogy az adatszolgáltatás elmaradása esetén az étkeztetés igénybevételét 

biztosító megállapodás előkészítése és az ahhoz kapcsolódó szerződéskötési eljárás lefolytatása nem 

lehetséges. 

 
2 65. életévét betöltött személy, aki kora miatt önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni, és nincs olyan hozzátartozója, 

eltartója, aki ellátásról gondoskodna. 
3 Az egészségi állapot miatt rászorultságot háziorvos vagy kezelőorvosi igazolással kell igazolni, mely tartalmazza az 

érvényességi idő feltüntetését is. 
4 Bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik (településszintű címe van), és érvényes negatív tüdőszűrő lelettel és orvosi 

igazolással alátámasztja, hogy közétkeztetésben ellátható és más intézménynél, szolgáltatónál nem vesz igénybe étkezést 

szociális alapszolgáltatást. 


