OBEC

KÖZSÉG

/
Sp. zn. / Iratszám:

Posudok č.
sz. felülvizsgálati jelentés
/
o odkázanosti na sociálnu službu / a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról
Podľa § 51 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov / A Tt. 448/2008. sz., a szociális
szolgáltatásokról szóló törvénye 51. §-a és a Tt. 455/1991. sz., többször módosított kisvállalkozásokról szóló
(kisvállalkozói) törvénye értelmében
obec

község

/

pre žiadateľa / az alábbi kérelmezőnek:
rod. / szül.:
meno a priezvisko / családi és utónév

rodné priezvisko / szül. családi név

narodený / születési dátuma:
trvalý, resp. prechodný pobyt / állandó vagy átmeneti lakhely:
rodinný stav / családi állapota:
štátne občianstvo / állampolgárság:

vydáva / kiállítja
posudok o odkázanosti na sociálnu službu / szociális szolgáltatásra való ráutaltságról szóló jelentést:
a) Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby: / A más természetes személye segítségére
.
szoruló természetes személy ráutaltsági foka:
b) Znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom
v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych
aktivitách: / A súlyosan egészségkárosult vagy kedvezőtlen egészségi állapotú személy korlátai az önkiszolgáló
tevékenységben, a háztartásvezetésben és az elemi társadalmi tevékenységnél:

c) Návrh druhu sociálnej služby: / Javasolt szociális szolgáltatásfajta:

d) Určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu: / Az egészégi állapot újbóli felülvizsgálatának
időpontja:
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-án/én
Dňa
bola doručená žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: / kézbesítették a községnek a kérvényt az
alábbi szociális szolgáltatásra való ráutaltság kimondásáról:
uviesť druh sociálnej služby / feltüntetni a szociális szolgáltatás fajtáját

Žiadosť podal(a): / A kérvényt benyújtotta:
rod. / szül.:
meno a priezvisko / családi és utónév

rodné priezvisko / szül. családi név

narodený / születési dátuma:
trvalý, resp. prechodný pobyt / állandó vagy átmeneti lakhely:
rodinný stav / családi állapota:
štátne občianstvo / állampolgárság:
K žiadosti doložila(a) potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave, podľa ktorého: / A
kérvényhez mellékelte kezelőorvosa jelentését az egészségi állapotáról, mely szerint:

Dátum podania žiadosti: / A kérvényt benyújtásának dátuma:
Na základe nižšie uvedeného lekárskeho a sociálneho posudku bol vypracovaný tento posudok o odkázanosti na
sociálnu službu. / Az alább feltüntetett orvosi szakvélemény és szociális jelentés alapján került kidolgozásra a
jelen, szociális szolgátatásra való ráutaltságot kimondó szakvélemény.
Lekársky posudok č.

sz. orvosi szakvélemény

zo dňa: / kelte:

Podľa lekárskeho posudku je žiadateľ / Az orvosi szakvélemény szerint a kérelmező
Sociálny posudok č.

sz. szociális jelentés

zo dňa: / kelte:

Podľa sociálneho posudku je žiadateľ / A szociális jelentés szerint a kérelmező

Podľa § 92 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je posudok o odkázanosti na
sociálnu službu podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podkladom na vydanie
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. / A Tt. 448/2008. sz., a szociális szolgáltatásokról szóló törvény
92. §-a 9. bekezdése és a Tt. 455/1991 sz., kisvállalkozásokról szóló (kisvállalkozói), többször módosított
törvénye értelmében a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról szóló jelentés alapdokumentuma a szociális
szolgáltatásra való ráutaltságot kimondó végzésnek.
V

-ban/ben, dňa

pečiatka obce /
a község bélyegzőjének lenyomata

-án/én

podpis starostu obce /
a község polgármesterének aláírása
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(Poznámka: Podľa § 92 ods. 9 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec alebo vyšší územní celok použiť
ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa
osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo vyšším územným celkom. / Megjegyzés: A Tt.
448/2008. sz., a szociális szolgáltatásokról szóló törvénye 92. §-a 9. bekezdése és a Tt. 455/1991. sz., kisvállalkozásokról
szóló többször módosított törvénye értelmében értelmében a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról szóló döntéshozatal
során a község vagy a megye mint alapdokumentumot felhasználhatja az illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal
által kiállított komplex jelentést a súlyosan egészségkárosult személy korlátainak más jogszabály szerinti szociális
kompenzálása céljaira, vagy a más község vagy megye által meghozott, a szociális szolgáltatásra való ráutaltságot kimondó
végzést is, ha ezeknek részét képezi a más személy segítségére szoruló személy ráutaltsági fokának meghatározása is.)
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