Kére|em
a közgyógyel|átás
megállapítá3ára
I, A kérelmező személyi adatai
.t

Születési
neve:..",.."'.'...'..'
Anyja neve:

Születési
hely,év,hó, nap:......'
Lakóhely:
Tartózkodásihely:'''..'....
Társadalombiaosítási
AzonosítóJeIe:....'.......
Telefonszám(nemkötelező megadni):
II. A jogosulsági feltételelcrevonatkozó adatok
A közgyőgy"tiat..l. megállapít.ís
át az a|ábbiakratekintettelkérem(A megfelelő pontotkérjrik
bekarikázrri!):
a) az a|ábbiellátásokvalamelyikében
részesülök:
(Ké1tikX-szeljelölje be, hogy melyik ellátásbanrészesü|.)
L 1 egészségkárosodásra
tekintettelnyújtonrendszeresszociális segély
{. hadigondozottipénzellátís
i l nelnzeti gondozottipénzellátrís
*' központi szociális segély
il rokkantságijáradék
; I. vaEY II' csoportúrokkantságivagy balesetirokkantsági
nyugellátás
I; magasabbösszegri családi pótlék (vagy akérelmezőretekintettelfolyósítjrik)
csatolásrakerül$(amelfelelő aláhuzandó):
- a Nyugdíjfolyósítószerv
igazolrísa vagy határozata'a
hadigondozottipénzellátás
nemzetigondozoniel|átás
központi szociálissegély
rokkantságijáradék
rokkantsági/balesetirokkantságinyugdtj
folyósítasaról
_ a családtámogatási
kifizetőhelyigazolása iagy határozata
a magasabbösszegű családipótlékfolyósításfuól
Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését
kéri,akkor a megjelöli ellátístfolyósító szerv neve éscíme,
az ellátrísfolyósítrísi
száma:.,.....'....
á/ bentlakásosgyermek-ésifiúságvédelmiintézményben
lakó, átmenetigondozott,átmenetivagy tartós nevelésbe
vett kiskoru személvnek
csatolásrakerült;az intézményi
elhelyezést
vagy nevelésbe
vételtigazoló irat.
fJ:'T'*:::

':::"

::'"tal

általi beszerzését
kéri,akkor a gondozísba/nevelésbe
vételte|rendelőgyrímhivatal

c/ Jövedelmi helyzetemreésa magasgyógyszerköltségemre
tekintettel
(Ez esetbenki kell tölteni.a III.pontbanszereplő
családtagokravonatkozó adatokat,valamintajövedelemnfilatko.
zatot.)

Iii 'q közett l,Loz:áÍarÍo:óh.aes 1ővede|nilikre l',onaÍkozóacjatok
a) Á kérelnie:ocsalaQában étőközeií hozzátartozokadatai
A l:éreimezőcsaládjában elő közeli hozzátartazol
szama',,,
Családr kápcso lal i.negnevezése
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he11,e
] Sa']Ietési
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Megjes\zés'

* Ebben az
oszlopbankell feltiintehri,ha
_
gyermeknemjár oktatásiintézméni.be.
de önál]ó keresette]
1,l q_20,:v^kozöfti
meg nemrentieikezik.
t eletKorto]
tiig-eetlenül
a g'verme}<
tartósbetegségének
r'agyfogyatékosságának
fennállasát.
b) Jövedelemi adatok
A.1övedelem típusa

]. ]i,Íunkaviszonyból
ésmás foglalkoztatasi
szonyból származó
i o P.v.i
2. Társasésegyénivállalkozásbó.ő't"*'*
lői, illerveszellemiésmás önál]ó tevé.
kenysé.qből
s
3. AIkaImi mun}iuué*e,bőlszármaző

i

v;tul^"-^

Á csajádbanéIőkózeji hon átanozók

dozási |ámogatások

5' N1ugellát.,es .gveuny.lgEszil,*a

zeresszociálisellátások
lo. Unkoroányzat ésmunkaüg;-iszervek
álta]foiyósított
i
ellátások
7. Eg-,Véb
iövedele

II/. Nyila1ksrr1.1,
a) A-.-.IUa
pont szerintijogosultságeseténnyilatkozomarról, hog-v
kónikus betegség1€tekiniette!
Lj kérem
L] nem kérem
eg1,éni
gyógyszerkeretmegállapítasát.(Ké!'ük X-eI jelölje
be a megfelelőválasá')
Ö) {}özgyó gyellátási i gazoivány aruetelere uonutkozo
nyilatkozat:
postairiton:
=i 1.k:'gyogyel1átásigazolványkézbesítését
címrekérern.
LJ A közgvógyellátási igazolvány't
megyeiegészségbiaosítási
pénztárnálszemélyesen
l
r,eszem
át'
r[::i\x-szel jelöije be a megfeletovaiasa';
c/ Kijelentem,hogy
_ éietvitelszeriien
a lakóhelyemenvag-ya tartózkodásthelyemenélek(A megfelelo
részaláhúzandó.),
_ a közölt adatoka r'alóságnak
megfeielnek
Tudomásul\'eszem'hogv a ké]elembeiközöit
adatokvalódiságára szociájisigaz.eatásról
ésa szocíálisellatásokró]
szóló 1993. éviIII.törv'ényi 0.
alapjánu ,,oJiáIi, hataskörtgyakorló szen/- az állami adóhatóság
$-ának(3) bekezdése
il1etekes.
igezgatóságaútján _
"it.no.l,i'éti.
Hozzájárulok a kérelemben
szereplő adatok a szociálisigazgatásieljárássorántörténőfelhasználásához'
továbbáa
közgyógyellátási nyilvántartásu*'
.'"'"pio adatoknak a közgyógyeiiátás informácrós rendszerében
történo
felhasznáiásához'

Dátum:
kérelmezőa]áírása

kérelmező
házastarsának/élettársána]i
aláírása

