
Kére|em
a közgyógyel|átás megállapítá3ára

I, A kérelmező személyi adatai
. t

Születési neve: . .", . ." ' . ' . . . ' . . '
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:......'
Lakóhely:
Tartózkodási hely:'' '..'....
Társadalombiaosítási Azonosító JeIe: ... . '.... ...
Telefonszám (nem kötelező megadni):

II. A jogosulsági feltételelcre vonatkozó adatok

A közgyőgy"tiat..l. megállapít.ís át az a|ábbiakra tekintettel kérem (A megfelelő pontot kérjrik bekarikázrri!):
a) az a|ábbi ellátások valamelyikében részesülök:
(Ké1tik X-szeljelölje be, hogy melyik ellátásban részesü|.)

L 1 egészségkárosodásra tekintettel nyújton rendszeres szociális segély
{. hadigondozotti pénzellátís
i l nelnzeti gondozotti pénzellátrís
*' központi szociális segély
il rokkantságijáradék
; I. vaEY II' csoportú rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátás
I; magasabb összegri családi pótlék (vagy akérelmezőre tekintettel folyósítjrik)

csatolásra kerül$(a melfelelő aláhuzandó):
- a Nyugdíjfolyósító szerv igazolrís a vagy határozata' a

hadigondozotti pénzellátás
nemzeti gondozoni el|átás
központi szociális segély
rokkantsági járadék
rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdtj
folyósítasaról

_ a családtámogatási kifizetőhely igazolása iagy határozata a magasabb összegű családi pótlék folyósításfuólAmennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a megjelöli ellátíst folyósító szerv neve és címe, az ellátrís fo-lyósítrísi száma:.,.....'....

á/ bentlakásos gyermek- és ifiúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy tartós nevelésbevett kiskoru személvnek
csatolásra került; az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló irat.

fJ:'T'*::: ':::" ::'"tal 
általi beszerzését kéri, akkor a gondozísba/nevelésbe vételt e|rendelő gyrímhivatal

c/ Jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel
(Ez esetben ki kell tölteni.a III. pontban szereplő családtagokra vonatkozó adatokat, valamint ajövedelemnfilatko.zatot.)



Iii 'q közett l,Loz:áÍarÍo:óh.a es 1ővede|nilikre l',onaÍkozó acjatok

a) Á kérelnie:o csalaQában étő közeií hozzátartozok adatai

A l:éreimező családjában elő közeli hozzátartazol szama', ,, fő

Családr kápcso lal i.negnevezése ] Sa']Ietési he11,e
xÁ . . .  . - -
l l v l l é , u .  l l ó | ,

Megjes\zés'r - i -

]. ]i,Íunkaviszonyból és más foglalkoztatasi
i o P.v.i szonybó l származó

2. Társas és egyéni vállalkozásbó.ő't"*'*
lői, il lerve szellemi és más önál]ó tevé.
kenysé.qből s

3. AIkaImi mun}iuué*e,ből származő

5' N1ugellát., es .gveu ny.lgEszil,*a
zeres szociális ellátások

Dátum:

meg nem rentieikezik.
fennállasát.

Á csajádban éIő kózeji hon átanozók

* Ebben az oszlopban kell feltiintehri, ha_ 
1,l q_20,:v^kozöfti gyermek nem jár oktatási intézméni.be. de önál]ó keresette]t eletKorto] tiig-eetlenül a g'verme}< tartós betegségének r'agy fogyatékosságának

b) Jövedelemi adatok

A.1övedelem típusa i  v;tul^"-^

lo. Unkoroányzat és munkaüg;-i szervek
i álta] foiyósított ellátások

II/. Nyila1ksrr1.1,

a) A-.-.IUa pont szerinti jogosultság esetén nyilatkozom arról, hog-v kónikus betegség1€ tekiniette!Lj kérem
L] nem kérem

eg1,éni gyógyszerkeret megállapítasát. (Ké!'ük X-eI jelölje be a megfelelő válasá')Ö) {}özgyó gyel látás i i g azoivány aruetel ere uonutkozo nyilatkozat:
=i 1.k:'gyogyel1átás igazolvány kézbesítését postai riton: címre kérern.LJ A közgvógyellátási igazolvány't megyei egészségbiaosítási pénztárnál személyesen r,eszem át'r[::i\x-szel jelöije be a megfeleto vaiasa'; 

- l

c/ Kijelentem, hogy
_ éietvitelszeriien a lakóhelyemen vag-y a tartózkodást helyemen élek (A megfelelo rész aláhúzandó.),_ a közölt adatok a r'alóságnak megfeielnek

Tudomásul \'eszem' hogv a ké]elembei közöit adatok valódiságár a szociájis igaz.eatásról és a szocíális ellatásokró]szóló 1 993. évi III. törv'ény i 0. $-ának (3) bekezdése alapján u ,,oJiáIi, hataskört gyakorló szen/ - az állami adóhatóságil1etekes. ige zgatósága útj án _ 
"it.no.l,i'éti.Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához' továbbá aközgyógyellátási nyilvántartásu*' .'"'"pio adatoknak a közgyógyeiiátás informácrós rendszerében történofelhasznáiásához'

dozási |ámogatások

7. Eg-,Véb iövedele

kérelmező a]áírása kérelmező házastarsának/élettársána]i aláírása


