
Egyesített Szociális Intézmény és
 Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
2400 Dunaújváros, Duna sor 15.
Tel: 25/409-542
Fax: 25/401-821

MEGÁLLAPODÁS

Alulírott…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……(sz.név, sz. hely, idő, anyja neve, lakcíme) mint ellátást igénylő/ térítési díjat megfizető más személy 
(kívánt rész aláhúzandó) (továbbiakban, mint nyilatkozó) nyilatkozom, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat (Dunaújváros, Városháza tér 1.) fenntartásában lévő Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 2400 Dunaújváros, Duna sor 15. 
intézménytől általam/………………………….. ellátott által( kívánt rész aláhúzandó) időskorúak tartós 
bentlakásos ellátása szolgáltatás után az intézményi térítési díj és a …………………………….ellátott részére 
megállapítható személyi térítési díj különbözete összeg…………………………Ft.az 
az……………………..……………………………… forint
 megfizetését maximum három év időtartamon belül ……………………………. időpontig vállalom.

A nyilatkozattal érintett ellátott adatai: (amennyiben nem azonos a nyilatkozóval)
Neve:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban meghatározott időtartam 
meghosszabbítására nem kerül sor, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvénynek ( továbbiakban: Szt.) a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó általános szabályait 
kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy az Szt. 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 117. § (2) bekezdésében 
foglalt jövedelemkorlátot a nyilatkozat alapján nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni az Szt. 
119/C. § - a szerinti jövedelemvizsgálatot.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj 
megfizetése mellett a szolgáltatás igénybevétele szempontjából előnyöm nem keletkeztet.
A jelen megállapodás melléklete a térítési díjra vonatkozó tájékoztató.

Dátum:……………………………….

     …………………………….
             térítési díjat megfizető személy 

                aláírása

Tanú 1: Tanú 2:

Név:………………………………………………… …………………………………………………………
Cím:………………………………………………… …………………………………………………………
Szem.ig.:…………………………………………… ……………………………………..............................



Tájékoztató a személyi térítési díj megállapításáról

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
A térítési díjat köteles megfizetni (1993. évi III. törvény 114. §):
a)az ellátást igénybe vevő jogosult,
b)a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c)a jogosultnak a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott 
gyermeke, örökbe fogadó szülője
d)a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e)a  jogosult  tartására  bíróság  által  kötelezett  személy  (ac)-e)  alattiak  a  
továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési 
díj) az intézményvezető konkrét  összegben  állapítja  meg,  és  arról  az  ellátást  
igénylőt  a  megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő 
személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének80%-át. 
(Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó –megszerzett-vagyoni érték (bevétel), ideértve a 
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is.
Továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, vagy 
hozzájárulást kell fizetni.)

A személyi térítési díj megállapításánál az intézményvezetőnek nem áll módjában a 
jövedelemből semmilyen letiltást, levonást figyelembe venni, kivéve a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §. (1a),  (1b), 
(1c) bekezdései szerinti levonásokat.
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az 
intézményi térítési 
díjjal  megegyező  összeg,  ha  a  jövedelemhányad  eléri  vagy  meghaladja  az  
intézményi térítési díj összegét.
Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az 
intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a 
személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a 
jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős 
pénzvagyonból kell fedezni.
(Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív 
egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése 
és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj 
egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor 
meghaladja azaz……….*12=…………………..)

Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az 
intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős 
pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod 
részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési 
díjjal megegyező összeg.
(Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell 



tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a 
felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, 
valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve 
az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen 
átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös 
tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.)

Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban 
vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj 
megfizetését.  Ebben az esetben nem kell elvégezni jövedelemvizsgálatot.
Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban 
vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára  megállapítható  
személyi  térítési  díj különbözete egy részének megfizetését. 

Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz-vagy 
ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más 
személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe 
fogadott gyermeke a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti 
különbözet (díjkülönbözet) megfizetésére egy erre irányuló megállapodás 
alapján a gyermek köteles.
Ha a megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a 
Polgári Törvénykönyv rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra 
köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével 
arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze (1993. évi III. 
törvény 117/D. §).
Aki a térítési díj megfizetésére szerződésben vállalt, vagy jogszabályon 
alapuló fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, 
azzal szemben a követelés jogi úton történő érvényesítésére és a 
követelésnek az igényérvényesítési többletköltségeivel növelt összegű 
beszedésére kerül sor.

Dunaújváros, …………………………………………

                                                                               

………………………………………………………………..
.………………………………………………

ellátott vagy térítési díjat megfizető személy


