
Környezet/un ulmány
Hátrányos helyzet, Ii alniozottun hátrányos ii elyzet megáUapításához

A környezettanulmány készítésének ideje:

Az érintett gyermek, gyermekek neve:

Cím (a hely, ahol a környezettanulmány készült):

A gyermek, gyermekek lakcíme:

A vizsgált ingatlanban életvitelszerűen élők adatai

A lakásban életvitelszerűen a gyermekkel együtt élő, közeli hozzátartozók:

Név Születési idő Rokoni kapcsolat

A lakásban a gyermekkel és családjával együtt élő egyéb személyek adatai:

[ :Név Születési idő

A lakásra vonatkozó adatok
(Felsorolás esetén a megfelelő választ húzza alá!)

A törvényes képviselő/gondozó személy lakáshasználatának jogcíme: tulajdonos, bérlő (egész lakást bérel), bérlőtárs,
társbérlő, albérlő (lakáson belül helyiségeket bérel), ágybérlő, szívességi lakáshasználó,jogcim nélküli lakáshasználó, egyéb:

Típusa: családi ház, házrész, sorház, lakótelepi lakás, többlakásos lakóház (Pl. bérház, társasház), üdülö, nem lakás céljára
szolgáló helyiség, egyéb:

Tulajdoni formája: magán, önkormányzati, szövetkezeti, állami, egyéb:

Településkörnyezet (belterület, külterület, zártkert, tanya stb.):

Komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli; szükséglakás

Alapterület: A lakószobák + félszobák száma:

Egyéb helyiségek, előszoba, előtér, étkező, konyha, rürdőszoba, WC, rúrdőszoba-wc, egyéb:

Udvar, kert:

Fűtése: távfűtés, központi fűtés, egyedi fűtés (gáz, villany, olaj, vegyes, szén, fa)

Közüzemi szolgáltatások:

Fűtési, íözési, tisztálkodási lehetőségek biztosítottak-e, működnek-e? Ha valamelyik hiányzik vagy nem használható, jelezze

Kapcsolat, együttélés minősége

azokét is!



A gyermek, gyermekek ellátására, lakőkörülményeire vonatkozó adatok*

A lakás jel lemzőinek leírása (állapota, felszereltsége, bútorzata, tisztasága)

A család élettere, lakókörnyezete, a gyermek nevelésének feltételei:

Található-e a gyermek, gyermekek lakókörnyezetében olyan veszélyforrás, amely testi épségüket, egészségüket, erkölcsi
fejlődésüket közvetlenül fenyegeti (p1. a lakás állagából adódó veszély; az épület nedvesedése, penész megjelenése, fedetlen
kút; veszélyes állatok; vasúti sínek, forgalmas út, veszélyes üzem, szórakozóhely stb.)?*

Környezet - a gyermek, gyermekek környezetének jellemzése (az élelmezés, ruházat, saját szoba, ágy, játékok, illetve könyvek
meglétére vonatkozó fontosabb információk)

Van-e a gyermeknek, gyermekeknek pihenésre, alvásra, tanulásra, félrevonulásra megfelelő, nyugodt, békés helye?

Dátum: Javaslatok az adatlapot kitöltő szolgáltató, hatóság részéről:

Aláírás (az adatlapot kitöltő részéről)

Dátum:
Jelen lévő szülők,
törvényes képviselők
aláírása
(rokonsági fok
megj elö lésével
(anya, apa, nagyszülő
stb.)


