
Intézményi ellátás iránti kérelem 

(tájékoztató) 

 

1. Ki nyújthat be kérelmet 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális intézményekbe, - típus szerint 

például, felnőtt korú értelmi fogyatékos személyeket ellátó otthonokba, az a 18. életévét betöltött 

személy vehető fel, aki betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmaga ellátására nem, vagy csak 

folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és az 

ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú. 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az elhelyezési kérelem az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy 

cselekvőképessége minden ügycsoportban korlátozott, a kérelmet, illetve Indítványt — az érintett 

személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve — a törvényes képviselője terjeszti elő. A 

korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének 

beleegyezésével, - vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta, - önállóan 

terjesztheti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó 

kérelméhez, a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. Annak a személynek a bentlakásos 

szociális intézménybe történő elhelyezését, akinek cselekvőképessége a gyámhivatal ideiglenes 

gondnokrendelő határozata alapján e jognyilatkozat megtételében korlátozott, az ideiglenes gondnok 

csak a bíróság ideiglenes gondnokrendelés fenntartásáról rendelkező jogerős végzése alapján kérheti. 

 

2. Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltésében 

Az intézményi ellátások igénybevételére vonatkozó kérelmet, szóban vagy írásban (postai úton) lehet 

benyújtani, 8331 Sümeg, Pf. 2. 

A személyes benyújtásra munkanapokon 7 órától —15 óráig van lehetőség. 

 

3. Benyújtandó iratok 

- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 30/2015. (XII. 16.) szabályzatának 1. számú 

melléklete — Kérelem szociális intézményi ellátás igényléséhez. 

- A 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 1. számú mellékletét I. részét — Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 

(háziorvos, kezelőorvos tölti ki). 

- A 9/1999. (XI.24.) SZCSIVI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

Igénybevételéről 1. számú mellékletét II. és III. részét, mely a jövedelem és a 

vagyonnyilatkozat. 

- Személyazonosságot Igazoló Igazolvány, TAJ kártya és lakcímkártya másolat, (régi típusú 

személyi igazolvány esetén csak a személyi adatokat, érvényességi időt, illetőleg a lakóhelyet 

tartalmazó oldalak bemutatása szükséges, ez estben a lakóhelyet a régi, de érvényes 

személyi igazolvánnyal is lehet igazolni, ha a kérelmező még nem kapott lakcímkártyát). A 

kérelmező csak a személyi igazolványban szereplő névvel vehető nyilvántartásba. 



- Jövedelemigazolás: az utolsó nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány, vagy a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves értesítője (zöld színű) esetenként a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság aktuális igazolása a folyósított összegről, vagy az utolsó bankszámlakivonat. 

Fogyatékossági támogatás folyósítása esetén az azt igazoló irat. 

A jövedelem mellett a pénzvagyonról és ingatlanvagyonról is nyilatkozni kell, ha a kérelmező vagy 
helyette más személy az intézményi térítési díj összegét nem tudja megfizetni. A pénzvagyonról banki 
igazolás, az ingatlanról egy már meglévő, helyrajzi számot tartalmazó okirat csatolandó (de ezért külön 
tulajdoni lapot kiváltani nem kell). Amennyiben az ellátandó havi jövedelmének a 80%-a nem fedezi az 
intézményi térítési díjat, akkor a jövedelem hányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a 
készpénz-, illetőleg ingatlanvagyon terhére is meg lehet állapítani. 
Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, abban az esetben csatolni kell a gondnok kirendelő határozatot, 
illetőleg a cselekvőképesség mértékére vonatkozó bírói ítéletet. 
Ideiglenes gondnokság esetén az ideiglenes gondnok kirendelő határozatot, a gyámhatóság 
elhelyezési kérelemhez történő előzetes hozzájárulását és az ideiglenes gondnokságot fenntartó 
jogerős bírói végzést kell csatolni. 

Ha az ellátást igénylő személy az irat betekintési, Iratmásolási, az üggyel kapcsolatos levelezési 
jogot a kérelem benyújtásában közreműködő személyre kívánja átruházni, azt két tanú előtt tett 
írásbeli meghatalmazással teheti. Az elhelyezési kérelem benyújtásában a kérelmező helyett más 
személy (pl. családtag, meg-bízott, meghatalmazott) is közreműködhet, de nem írhat alá. 

 

4. További tudnivalók 

4.1. Felnőtt korú értelmi fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek 
oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van 
lehetőség. Az intézményi elhelyezés feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával 
lefolytatott alapvizsgálat elvégzése. 

4.2. Budapesti lakcímmel nem rendelkező kérelmező, kérelmét külön eljárás nélkül befogadjuk, 
azonban az ilyen  jelentkezők beköltözését korlátozhatja, az ellátási területen kívüliek létszám arányát 
meghatározó jogszabály. Az intézmény  működési engedélyében meghatározott ellátási terület 
Budapest. Az ellátási területen kívüli (más megye) legfeljebb a jogszabályban meghatározott arányban 
lehet felvenni. 

 

A kérelmek beadásával kapcsolatban további információ kérhető: 
 

Foglalkoztató Intézet Darvastó, 8474 Csabrendek, 0438/3 hrsz.   

- Dabronakiné Rózsás Ildikó  mb. intézményvezető, e-mail:  dabronakine.ildiko@darvasto.hu, 
telefon: 87 553-215 

- Haddadi Tünde esetmunka-koordinátor e-mail: darvasto@darvasto.hu, telefon: 87 553-214 
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