3 példányban benyújtandó
CSELEKVŐKÉPESSÉGET TELJESEN KORLÁTOZÓ
GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉS IRÁNTI KERESETLEVÉL
Tisztelt Debreceni Járásbíróság!
FELPERES SZEMÉLYI ADATAI
Név (születési név): ________________________________________________________________
Születési hely, idő: _________________________________________________________________
Anyja neve: ______________________________________________________________________
Lakó/tartózkodási helye: ___________________________________________________________
Személyazonosító igazolvány száma: _________________________________________________
Milyen kapcsolatban áll az alperessel? Az alperes
együtt élő házastársa
egyenesági rokona
testvére
élettársa
kiskorú törvényes képviselője vagyok.
ALPERES SZEMÉLYI ADATAI
Név (születési név): ________________________________________________________________
Születési hely, idő: _________________________________________________________________
Anyja neve: ______________________________________________________________________
Lakó/tartózkodási helye: ___________________________________________________________
Személyi azonosítója:______________________________________________________________
AZ ALPERES EGÉSZSÉGI-, ÉS PSZICHÉS ÁLLAPOTÁRA VONATKOZÓ ADATOK
Milyen betegségben szenved? _______________________________________________________
Mi jellemzi a pszichés állapotát? _____________________________________________________
Kommunikációra képes? ___________________________________________________________
Szenved-e valamilyen szenvedélybetegségben? _________________________________________
Képes-e önálló életvitelre? __________________________________________________________
Jövedelmével felelősségteljesen tud gazdálkodni? _______________________________________
Vagyonáról felelősségteljesen tud dönteni? ____________________________________________

AZ ALPERES VAGYONI, JÖVEDELMI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK
Ingatlan

tulajdona

(cím,

helyrajzi

szám,

tulajdoni

hányad)

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Értékesebb ingóságai (személygépkocsi, bankszámla, stb.)________________________________
_________________________________________________________________________________
Az alperes milyen jövedelemmel rendelkezik, milyen ellátásban részesül milyen összegben?
(pl.: nyugdíj, rokkant ellátás stb.)____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

BIZONYÍTÁSI INDÍTVÁNYOK
Kérem, hogy a bíróság tanúként idézze meg (név, idézhető cím zárt borítékban)
(kérjük, jelöljön meg legalább 2 tanút, akik az alperes állapotát igazolni tudják)
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Megítélésem szerint az alperes ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara
következtében - tartósan, teljeskörűen hiányzik, és emiatt - egyéni körülményeire, valamint
családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel - gondnokság alá helyezése indokolt.
Álláspontom szerint az alperes jogainak védelme a cselekvőképességet nem érintő módon,
vagy a cselekvőképesség részleges korlátozásával nem biztosítható, ezért

KERESETI KÉRELEM

Kérem, hogy a T. Járásbíróság helyezze az alperest cselekvőképességet teljesen korlátozó
gondnokság alá.
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Ki vállalja, hogy alperes gondnoka lesz?__________________________________________
CSATOLT MELLÉKLETEK (ingatlan hiteles tulajdoni lapja, alperes születési anyakönyvi
kivonata, korábbi orvosi dokumentumok) _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
A per tárgyi költségmentes.
A bíróság illetékességét a Pp. 29.§-ára (az alperes lakóhelye) / a Pp. 305. §-ára (ahol az alperes
huzamos időn át bentlakásos szociális intézményben vagy fekvőbeteg-gyógyintézetben tartózkodik)
alapítom. (kérjük, húzza alá)

Kelt: _________________ , _______ . év ______________ hónap _________ nap

__________________________
felperes aláírása

TANÚK:
Tanú aláírása: _________________________

Tanú aláírása:______________________

Tanú neve: ____________________________

Tanú neve: ________________________

Tanú címe: ____________________________

Tanú címe: ________________________
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