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NYILATKOZAT
a G!ú 21/R. § (l) bekedós br.l) pdlla és a Grú, 21,ts. § (2) bekezdés. s.einlí
\renes rag, kelve? éklvs inüaré,!,i guneh.tkez|a|ós i?éhlbelételéh..
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,,, s2ájn alatjlakos, m]nl a

]ll,.., ..-_ -, -.,.. n."ú gyeme! Gziilctésilrely.idó..,,,
anylanele:,,,,. ,,,,, ,,,..,, ..., .. ,,,,,, ,,,, ,,,.. ,,. ),

1,2 ,,,.,,,.,,,,..., ,,,,,.,,,,,, nc\ii gyemrek (s7űletési lrcly, idó,,,,.
anra neve:,..,,,,..,,,,..,,,,

].3,.,,,,, ,,,.,,,,.. .,,,,,.,,,, ncvú gyennek (szü]ctési hely. idó,,.,,
onylaneve ,,,,.. -.,,,,...,-. --'.., _-. -l'
sziilójc/nás|ónón}tsképYnclője(.nrcgíclclóalálrúzandó)agycmekekvódciíétúiésa
gyáfuügyiieazgatásrólsáló 1997 é!ixxxl tö]aény2l,/B, §(l)bckczdésD/l]Donilaós(2]bek.,,l(.,,c- i,,,,).,e§\,,J\ l.d,e,mlnjc ;,"m",c,|elele.iE.l}o.,el.,,0,;.ho,
jo8cinr alapjít ké€fu, mjvcl a gyemrckck): ]+

,] €ídszerese}€mEkvóde]nri]Gdv.hényben ró9esiil ,..év,,,.,,,,...,,...hóDap..,,

D] la,lósan teleg vagy fogyátékos,

.) cs l ád iá6dn hiio]n ugy ióbb ey.nneket ncvclnel, ' 
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d] nc(lésbe !ólclét lendc]te el ! gyámhatósóg, vagy .) trlógondozói cl]íldsbán .észesül,
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ótkcztelés biztosnís:ji

. kizánilag a déli nrc]eg njakczós. !a8y

r a déli mclcgfóétkc?is nellet cakisétkezós. lagy

E a déli ]n.lcg fóé &czd s úel lett kót kisélkézés, Yagy

,o, ko-:,od, ^cEn
j. Kérejn diót.is érend biztositjisíl: igq 1ncm (a Yálaytoí ]ehel ósé:r .] dhiúlldó |] a

lo\,,lP.o, g__,.r,,,||,,po r



1BünIeti'jogifclelóségelntldlt]balkúelenlenr,hosyakózóltdiiok!ulósáeDak
neglllelnek, cg]iíhi hozijiNlok a kérc]cjnbcn szerepló áddtok.ln ! Éyemrekélkcztctés
lonl ú, t.d \tz m dnwjnek i!énvb cvitcl óh ez lóíténö 1!l haszn á lásához

Gzüló, nás lóNényes kópliscló,
n.IclÓsbe !etr glemek cscldn
u cilátáí n}ljió nef elószülii. iríéznréD}aczctó,
llóg!nd!zói c]]álon lialal 1i!ró( eselé!
az ellilást i]:én}ló) aLiíúsa

* A Ponl csak iklol linrcndó, lra a, usya.a,on jnléznréntbel'áró ióbb g],.nneke !úD
lg$na7oí j ogcinjeú igén}]ia szú ó hós tönórs kóFvÁelö . n.ftativ kcdvc7rnényl Ha
kiilin]bijzrk ajoscnn, slemrekenkéD( kii]ón nyi Latkozatot kcu kiIólleúi. 
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szúnrfiúk nrclfclcló.n x sorok éne lemze riieí bó\nhetij.k

*a A úeg&lelii t.nt iclölcndó|

r9+ Á lyenekck szá nlánat ne gha lirozás íú íl lig}elembe vecDdó grtnnekekköre: 
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lakásbxnegyüí lakó, oí hcjclcnicí ]akóhel]ycl uey !iíózlrodási hcllycl rcndc]kezó l8éven
lfuli g$jntki a 25 évesné] nah !bh, közncYclós ]nléznfuyben naPPrh ícodszcrii nkoLai
óllatásbrn ]nsztIcú.! naDpalioklaiás nnLnkxl..dic sz.nntszí\ee! le hróío klalisb0 n iés z{
le!ó vagy felsóoktltísj i]íóZnényben naFp0li képzésbeD tn ]ó g),c.nel{ és éleúoltól
függcI]cniil a Iatós.nbete! vagt súl]os lo gyáidkos $t új.L. ki Véle a |.lclőszülónél
ideiglenes h.lá]lyil .llrelyeze( g}É nek, \a]l]ninl a Dcrclószúlólél ellrelyezet nclc]isbe\ell
gyemre]r és u ló]rondo7ó ] el ]álásba ú részesiil ó liiul fc]Dótt,


