
 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ és INFORMÁCIÓK  

a NYILATKOZAT a 46/2020 (III.16.) Kormány rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti, a 70. 

életévét betöltött személy ellátásának igénybevételéről dokumentumhoz 

Amint az Ön számára már ismeretes, az önkéntes házi karanténban tartózkodó egyedülálló, rászoruló, 
70. életévét betöltött személy ellátásáról való gondoskodást a települési önkormányzat 
polgármesterének feladatául szabta a Kormány. 
Ezt az ellátási formát az a 70. életévét betöltött személy igényelheti, aki ellátását más úton (családtag, 
ismerős stb.) nem tudja megszervezni az önként vállalt karantén idejére. 
Kérjük, hogy aki betöltötte a 70. életévét és igényli az ellátást, egy példányban töltse ki a 
nyilatkozatot és lássa el sajátkezű aláírásával. 
A kezdődátum az igény benyújtását követő első munkanap lehet. 
Aki igényli az ellátást részben vagy egészben az a.) – b.) – c.) pontok közül választhat, az alábbiak 
szerint: 
a.) pontban tisztító- és tisztasági cikkek biztosítása: 

választható cikkek: Fogkefe / fogkrém / tusfürdő / sampon / szappan / WC papír / szalvéta / 
parírzsebkendő / szemeteszsák / mosogatószer / szivacs / domestos / fertőtlenítős takarítószer 
alapvető élelmiszerek biztosítása: 
kenyér / tej / szalámi (előre csomagolt) / olaj / zsír / konzerv / risz / liszt / cukor / só / tojás / 
hagyma / burgonya / tészta / alma / tea / citromlé 

Kiszállítással házhoz visszük a termékeket, amely szolgálatatás ára a megrendelet termékek 
mennyiségétől függ, egy termékfajtából esetenként maximum 2 db/kg kérhető és egy kiszállítási 
alkalommal a megrendelt áru súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot. Az ellátott a terméket papíron 
rendeli meg és a kiszállításkor aláírásával igazolja annak átvételét! 
 

b) HÉTKÖZNAPOKON napi egyszeri étkezés (meleg ebéd) biztosítása, házhoz szállítással, amelynek 
napi költsége: 600.- Ft/fő. Az étel kiszállítása egyszerhasználatos műanyagedényben történik, a 
kiszállítást az önkormányzat munkatársai végzik. Az ételt az óvoda konyhája biztosítja. 
Az ételallergiát, vagy orvos által elrendelt különleges étrendet kérjük, jelezzék! 
 

c) gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz szükség szerinti kiváltása/biztosítása. 

A felmerülő költségeket Veresegyház Város Önkormányzata megelőlegezi és a zárlat leteltét követően 

a gondozott nevére és címére kiállított számlával elszámol, amely összeget a gondozott 30 napon belül 

köteles megtéríteni az önkormányzat részére. 

Az aláírt nyilatkozatot/nyilatkozatokat kérjük a szkennelt vagy lefényképezett formában visszajuttatni 
az idosellatas@veresegyhaz.hu címre! 
Amennyiben elektronikusan nem képes a nyilatkozatot az Önkormányzat részére visszajuttatni, vagy 
kérdése van a kitöltéssel, esetleg később meg kívánja változtatni nyilatkozatát az alábbi számokat 
hívhatja: 06-28-588-611; 06-28-588-625. 
 

Együttműködését ezúton is megköszönöm! 
Jó egészséget kívánok Önnek! 
 

Veresegyház, 2020. március 17. 
        Pásztor Béla s.k. 
        polgármester 
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