
Žiadosť 
o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby 

 

Kérvény 
szociális szolgáltatást nyújtó szerződés megkötésére 

 
Druh sociálnej služby/ Szociális szolgáltatás típusa: 

 Terénna sociálna služba/ Terepen végzett szociális szolgáltatás 

  Zariadenie pre seniorov/ Idősek othona 

egész éves bentlakásos tartózkodás  határozatlan 

igeig 

      tartózkodás meghatározott ideig 

 

1.  Údaje o žiadateľovi/ Kérelmező adatai 
 

Meno a priezvisko/ Keresztnév és vezetéknév: ......................................................................................... 

Zákonný zástupca/ Törvényes képviselő.................................................................................................... 

Dátum a miesto narodenia/ Születési hely, idő: ......................................................................................... 

Rodné číslo/ Születési szám: ...................................................................................................................... 

Bydlisko/ Lakhely: ..................................................................................................................................... 

Telefónne číslo/ Telefonszám: .................................číslo OP/ Személy igazolvány száma:....................... 

Štátne občianstvo/ Állampolgárság:...............................Rodinný stav/Családi állapot:........................... 

Sociálne postavenie/ Szociális álapot:........................................................................................................ 

Výška a druh príjmu/ Jövedelem:............................................................................................................... 

 

2. Údaje o príbuzných (manžel, manželka, deti, príp. iní)/ Hozzátartozók adatai (férj, 

feleség, gyerekek, ill. más) 

 
Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, zamestnávateľ, príbuzenský vzťah 

Név, lakhely, születési dátum, munkáltató, családi 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

3.   Kontakt na príbuzných/ Hozzátartozók elérhetősége:........................................................ 

4.   Bytové pomery žiadateľa/ Kérelmező lakáskörülményei 

      Druh nehnuteľnosti/ Ingatlan típusa 

 Rodinný dom - časť rodinného domu - časť bytu - byt (družstevný, štátny, komunálny, služobný,      

v osobnom vlastníctve, iné.................................................................................................................) 

Családi ház - családi ház része - lakás része - lakás (szövetkezeti, állami, komunális, szolgálati, 

magántulajdonban, egyéb..................................................................................................................) 

 

      5.  Vzťah k nehnuteľnosti/  

 
Vlastník - spoluvlastník - nájomca - podnájomník - iné............................................................................. 

Tulajdonos - társtulajdonos - bérlő - albérlő - egyéb................................................................................. 

 

Počet osôb, ktoré v byte/ dome bývajú:............... 

Személyek száma akik a lakásban/ házban élnek.............. 



 

6.   Majetkové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb/ Kérelmező és 

vele egy háztartásban élők vagyonnyilatkozata  
 

Vlastníctvo/  Žiadateľ/ Kérelmező Pečiatka FO MsÚ/ 

Nehnuteľnosť/ Ingatlan 

 

 

 

  

Hnuteľné veci vyššej hodnoty 

(napr. auto - značka, rok 

výroby)/ Magasabb értékű ingó 

tulajdon (pl.autó-

tipus,gyártásiév) 

 

 

 

  

  

Vklady/ Betétek 

 

 

  

Cenné papiere, umelecké diela/ 

Értékpapírok, műalkotások 

 

 

  

Iné/ Egyéb 

 

 

 

 

  

 

1. Odôvodnenie žiadosti/ Kérvény indoklása 

 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

2. V súčasnosti sa mojej osobe poskytujú nasledovné peňažné príspevky/ Jelenleg az 

alábbi pénzügyi hozzájárulásokat részesülom: 

 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vyhlásenie žiadateľa/ Kérelmező nyilatkozata: 

 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych 

následkov uvedenia nepravdivých údajov./ Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, 

hogy a fent leírt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Súhlasím s poskytovaním a spracúvaním údajov o mojej osobe potrebných pre konanie 

o sociálnej pomoci./ Hozzájárulok a kérvényben feltüntetett személyes adataim 

felhasználásához a szociális eljárás során. 

 

 

 

V/ Kelt................................................... 

 

 

 

 

                                                                             ............................................................. 

                                                                             Podpis žiadateľa/ zákonného zástupcu 

                                                                             Kérelmező aláírása/ törvényes képviselő 

 

 

 

 

Podpis úradne osvedčil/ Az aláírás hitelesítette:.............................................. 

 

 

 

 

 

 

Prílohy potrebné k žiadosti/ Kérvényhez szükséges mellékletek: 

1. Potvrdenie o spoločnej domácnosti (MsÚ, klientské centrum č.okienka 2)/ Igazolás 

a közös háztartásról (Városi hivatal ,ügyfélszolgálat 2-es ablak)  

2. Doklad o vlastníctve nehnuteľností (MsÚ, I. poschodie, kanc. č. 209)/ 

Ingatlantulajdonról szóló igazolás (Városi hivatal, I. emelet, 209. ajtó) 

3. Potvrdenie daňového úradu/ Adóhivatal igazolása 

4. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu/ Jogerős végzés a szociális 

szolgáltatásokra való rászorultságról 

5. Potvrdenie o poskytovaní peňažného príspevku za opatrovanie resp. osobnú asistentku 

(ÚPSVAR)/ Igazolás személyi felügxelet illetve ápolás biztosításáról (Munkaügyi 

hivatal) 

6. Potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb žijúcich 

v spoločnej domácnosti/ Igazolás a kérvényező és vele egy háztartásban élők 

bevételéről 


