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Megállapodás  
(SZt. 94/c. §. szerint) 

A Kisbér Város Önkormányzat irányítása alatt lévő, Őszi Napfény Idősek Otthona 

(Kisbér, Deák F. U 69. Működési engedély száma: KEC-1/719-5/2015) 

képviselője 

az intézmény mindenkori igazgatója ( továbbiakban: Ellátó )  és 
 
 
 

N é v : ….................................................................................................... 

Leánykori név:............................................................................................ 

Anyja neve: …............................................................................................ 

Szül.hely,idő: …......................................................................................... 

Lakcím: ….................................................................................................. 

Személyigazolvány szám: …..................................................................... 

Személyi azonosítószám: .......................................................................... 

Nyugdíjas törzsszám: …............................................................................. 

Közgyógyellátásban részesül-e?: ................................................................ 

ellátást igénybe vevő (továbbiakban: Ellátott ) között a mai napon az alábbi feltételek 

mellett jött létre. 
 

 

Az Ellátó és Ellátott mindkettőjük jogainak és kötelezettségeinek tiszteletben tartása céljából 

egymással megállapodást kötnek az alábbiak szerint: 
 
 

1.  Az Ellátó és Ellátott megállapítják, hogy az Ellátott kérelmet nyújtott be a személyes 

gondoskodást nyújtó  szociális  ellátás  igénybevételére, melynek  alapján  az  Ellátó  a 

…..........................................................................................  szám   alatti   intézményben 

20…..év……….hónap…....napjától határozott (20…év ………….hónap……….napjáig 

terjedő) vagy határozatlan időre szolgáltatást biztosít az ellátott részére. 
 

 

2. Az igénybevevő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy tudomása szerint nem szenved     

    fertőző betegségben   vagy más olyan betegségben, amely az intézményi elhelyezést ill.  

    Intézményben tartózkodást akadályozhatná és hozzájárul a beköltözés előtti orvosi  

    vizsgálathoz. 

 

 3. Az igénybevevő hozzájárul, hogy ha egészségi állapotában olyan változás áll be, amely a  

     szakorvos megállapítása szerint speciális ellátást igényel, az intézmény jogosult őt az  

     állapotának megfelelő egészségügyi szakintézetbe elhelyezni a gyógyulásig. 

     Önrendelkezési jogánál fogva elutasíthatja a kórházi gyógykezelést 
 

 

 



4. Az Ellátott egészségügyi állapotának lényeges változása vagy elhalálozása esetén 

az alábbi személy értesítését kéri: 
 
 
 

Név: …..................................................................................................................... 

Lakcím: …................................................................................................................ 

Telefon:.................................................................................................................... 

 

 

            5. Az Ellátott kéri, hogy elhalálozása esetén temetéséről hagyományos temetéssel, 

hamvasztással történő temetés formájában gondoskodjanak. A temetésről a fent megjelölt 

hozzátartozó gondoskodjon, a temetésről az ellátó intézet gondoskodjon az intézet 

temetkezési helyén. (megfelelő szövegrész aláhúzása) 
 

 

Sírhelye: ….................................................................temetőben van. 
 

 

A temetésről név ….............................................................................................................. 

cím:…................................................................................................................hozzátartozó 

gondoskodjon. 

Temetési költséget a letétbe helyezett ….....................................................számú 

takarékbetétkönyvéből biztosítja, vagy a fentiekben megjelölt hozzátartozó biztosítja.( a 

megfelelő szövegrész aláhúzása ) 
 

 

6. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményben a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak és az e szerződés mellékletét képező Házirendnek megfelelő 

szolgáltatásokat nyújtja. 
 

 

7. Az intézmény szolgáltatásai 
 

 

Teljes körű ellátás 
 

 

Az intézmény a Szt. 67. § (1) bekezdése szerint teljes körű ellátást nyújt, amelynek 

értelmében biztosítja: 
 

 

· a napi huszonnégy órás szolgálatot 

· a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, világítást, 

· a napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt 

· az ellátást igénybe vevő a bentlakásos intézményben saját ruházatát és textíliáját 



 

 

használja. Ha az ellátott megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem 

rendelkezik a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás 

fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás 

felső ruházatot és utcai cipőt – szükség szerint más lábbelit – tartalmaz. Továbbá 

az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 49. §-a értelmében három váltás ágyneműt, a 

tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges 

anyagokat, eszközöket szükség szerint biztosítja. (A személyes használatra kiadott 

ruházat és textília az intézmény tulajdonát képezi.), 
 

 

· az egészségügyi ellátás keretében az intézmény elsősorban a közgyógyellátási 

igazolványra felírható és a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és 

gyógyászati segédeszközöket biztosítja, kivéve, ha az adott gyógyszercsoporton 

belül nincs közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer, amely az adott 

betegség kezeléséhez megfelelő 
 

 

· az ellátást igénybevevő költségén az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó 

gyógyszereken túlmenően rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet 

beszerzését. (A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet költségének 

viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 52.§ (6) és (8) 

bekezdéseiben szabályozott esetekben köteles.) 
 

 

· a gyógyászati segédeszköz-ellátás körében a test-távoli eszköznek az intézmény 

költségén, a testközeli segédeszközöknek az ellátást igénybevevő költségén történő 

beszerzését. (Testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az intézmény csak az 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 52.§ (6) bekezdésében szabályozott esetekben 

köteles.) 
 

 

Az intézmény biztosítja ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátását, melynek keretében 

biztosítja – többek között: 
 

 

- a személyre szabott bánásmódot, 

- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos    

    megbeszélést, 

- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 

- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, 

- a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartását, 

- a gondozási terv megvalósítását, 

- a hitélet gyakorlását, 

- segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok 

kialakulását és működését 
 

 

- az intézmény az ellátottak képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében 

szocioterápiás foglalkozásokat szervez és egyéb rehabilitációs és rehabilitációs 

jellegű ellátást szükség szerint biztosít 



 
 
 

- alapfeladatot meghaladóan is szervez az intézmény 

- programokat (rendezvények, kirándulások), 

- szolgáltatásokat (pl. fodrászat), amelyekért a házirendben szabályozott módon kell térítést 

   fizetni. 
 
 

Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátás igénybevételét követően 1 hónapon belül 

gondozási tervet készít az Ellátott, illetve törvényes képviselője bevonásával, amely 

tartalmazza az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási fejlesztési 

feladatokat és azok megvalósításának módszereit. 
 

 

Ellátó  kötelezettséget vállal arra,  hogy az  intézmény által térítésmentesen biztosított, a 

hatályos jogszabály alapján összeállított alapgyógyszerek köréről részletes és pontos 

tájékoztatást ad Ellátott részére. 
 

 

Ellátott kijelenti, hogy az intézményben történő felvételkor Ellátó a Házirend egy példányát 

átadta. Ellátott kijelenti, hogy a Házirendben foglaltakat tudomásul vette és elfogadja. 
 

 

8. Az ellátásért fizetendő térítési díj 
 

 

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. 

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (továbbiakban személyi térítési díj) az 

intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátást 

megelőzően írásban tájékoztatja. A térítési díjat az igénybe vétel napjától havonként a 

tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény részére. A térítési 

díjfizetési kötelezettséget az intézmény által biztosított csekken vagy készpénzben az 

intézmény pénztárában, vagy az intézmény elszámolási számlájára átutalva kell teljesíteni. 
 

 

A térítési díjat az alábbi személyek kötelesek megfizetni: 

· az ellátást igénybevevő jogosult, 

· a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott 

gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 

tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének két és félszeresét, 

· a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 

· a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy 

· a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő, 

· a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult 

  esetén a családi pótlék felvételére jogosult, 

· ha a családi pótlékot az intézmény vezetőjének folyósítják, akkor a családi pótlékra         

  jutó személyi térítési díjat az intézményvezető, 

· egyéb esetben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes 

  személy fizeti meg az intézménynek. 

 

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik 

és jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. 
 
 
 

 



 

 

A személyi térítési díj: 
 

 

· Nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
 

 

· Nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 80 %-át, 

(jövedelemhányad) amennyiben azt az ellátást igénybevevő kizárólag a rendszeres 

havi jövedelméből fizeti meg. 
 

 

· Ha 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. 
 

 

· Ha 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 vagyonértékű 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 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 a jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, 

hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint 

ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. 
 

 

   A személyi térítési díj összegét úgy kell megállapítani, hogy az ellátást igénybevevő 

részére legalább a tárgyév január 1-jén érvényes legkisebb öregségi nyugdíj 

összegének 20 %-a, vagyonra történő terhelés esetén 30 %-a, mint költőpénz, 

visszamaradjon. 



 

   A napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj 30-ad része, a napi 

személyi térítési díj a havi személyi térítési díj 30-ad része, a hónapok naptári 

napjainak számától függetlenül. 

Fentiek alapján az intézményvezető a fizetendő személyi térítési díjról külön értesítésben 

tájékoztatja az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 
 

Az intézményi térítési díj 

Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója az egy ellátottra jutó önköltség napi 

összegét alapul véve, de nem szükségszerűen azzal azonos mértékben, konkrét összegben, 

forintra kerekítve állapítja meg, melynek módosítására évente két alkalommal jogosult. 
 

A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két 

alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátást igénybevevő 

jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem 

tud eleget tenni, vagy ha jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 25 %-át meghaladó mértékben nő. 

Az intézményi térítési díj jelen Megállapodás megkötése időpontjában 

………../nap, valamint ………………..Ft/hó 
 

 

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének 

időpontjáról az intézmény fenntartója rendelkezik. 
 

 

Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem 

hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona 

terhére állapították meg. A költőpénz összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-én 

érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-nál, ha a térítési díjat úgy állapították 

meg, hogy az vagyont is terhel, 30 %-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni 

az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét. 
 
 
 

Az intézményi térítési díj teljes összegét az ellátást igénybevevő tartását és gondozását 

tartási és öröklési szerződésben vállaló személy fizeti meg. 
 

 

Távollét esetén fizetendő személyi térítési díj 

Távollétnek minősül az a gondozási nap, melyen az ellátott nem tartózkodik az 

intézményben. A távolléti napok éves szinten összesítésre kerülnek. 

Az ellátásban részesülő két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a távollét minden 

napjára a napi személyi térítési díj 20 %-át fizeti. 
 

 

Az ellátott a két hónapot meghaladó távolléte idejére: 

a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartalma alatt, a távollét minden 

napjára a napi személyi térítési díj 40 %-át fizeti, 

b) az „a” pont alá nem tartozó esetekben a távollét minden napjára a napi személyi térítési 

díj 60 %-át fizeti. 



 

 

Jogorvoslat a személyi térítési díj megállapításával kapcsolatban 
 

 

Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési 

díjnak az intézmény vezetője által megállapított összegét vitatja, illetve annak csökkentését 

vagy elengedését kéri, az annak felülvizsgálatáról és megváltoztatásáról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. 
 

 

Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési 

díjnak az intézmény fenntartója által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a 

térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési 

díjat kell megfizetni. 
 

 

A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás 

Abban az esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy, fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény vezetője 15 napos határidő megjelölésével a 

fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a 

határidő eredménytelenül telik el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a 

fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. (29/1993 (II.17.). Korm. rendelet 31.§) A 

nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja az 

Intézmény fenntartóját a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése 

érdekében. 

A személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény vezetője nyilvántartja 

és az ellátást igénybevevő halála esetén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek 

bejelenti. 

Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője, továbbá más térítési díj 

fizetésére kötelezett személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó – 

jogszabályban meghatározott módon – intézkedik a térítési díjhátralék behajtása iránt. 
 

Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy Ellátottat az intézményi térítési díj összegén túl az 

egy ellátottra jutó önköltség havi összegéről is tájékoztatást ad a hirdetőtáblákon való 

kifüggesztéssel. 
 

 

9. Ellátott és Ellátó megállapodnak abban, hogy Ellátott adatokat szolgáltat Ellátónak a 

Szociális Törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz. 
 

 

10. Megállapodás módosítása: 

- Ellátott és Ellátó megállapodnak abban, hogy e megállapodást Ellátott egyoldalú 

nyilatkozatával 30 napon belül írásban felmondhatja, ez esetben az intézményi 

jogviszony a felmondást követő 30 napon belül megszűnik. A felmondási idő elteltéig a 

megállapodás érvényben van. A felmondási idő alatt Ellátó és Ellátott együttműködnek 

a megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében. 



 
 

- Ellátó az intézményi jogviszony megszüntetését és ezt követően a szerződés 

felmondását akkor kezdeményezheti, ha Ellátott 
 

 

-  másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, vagy további intézményi elhelyezése 

nem indokolt 

- a házirendet súlyosan megsérti, 

- további intézményi elhelyezése nem indokolt 

- az ellátott vagy törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési 

díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
 
 

Ellátó kijelenti, hogy ha az Ellátott az intézményi jogviszony megszüntetése ellen 

jogorvoslattal élt, az ellátás csak az intézményi jogviszony ügyében hozott jogerős 

döntéskor szűnik meg. 
 

 

- Ellátó és Ellátott rögzítik, hogy a szociális törvényben foglaltak alapján az intézményi 

jogviszony megszűnik: 
 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,  

 - az Ellátott halálával, 

- a határozott idejű intézeti elhelyezés estén a megjelölt időtartam lejártával, 

kivéve, ha a szociális törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama 

meghosszabbítható,  

- a megállapodás felmondásával. 
 

 

- Ellátó és Ellátott megállapodnak abban, hogy az intézmény jogutód nélküli 

megszűnése miatt az intézményi jogviszony és ennek következtében e szerződés megszűnik, 

az intézmény Fenntartója, Kisbér Város Önkormányzat gondoskodik Ellátott más 

intézménybe történő ellátásáról. 
 

 

10.  Ellátott törvényes képviselője, hozzátartozója, valamint az ellátott jogait és érdekeit 

képviselő társadalmi szervezet a Házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az 

intézmény vezetőjénél, vagy az Érdekképviseleti Fórumnál, továbbá az ellátottjogi 

képviselőnél. Az Érdekképviseleti Fórum, intézkedéseket kezdeményezhet a 

Fenntartónál. 
 

 

-   Ellátó és Ellátott megállapodnak, hogy a megállapodás tartalmának módosításához     

     szükséges az intézmény fenntartójának hozzájárulása. 
 

 

11. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. 
 

 

12. E szerződés elválaszthatatlan melléklete Kisbér Város Önkormányzata által jóváhagyott 

Házirend. 
 

 

13. Ellátott kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát az aláírást megelőzően elolvasta, vagy 

hozzátartozója, vagy más- nem az Ellátó érdekkörébe tartozó- segítő útján megismerte, 

megértette és a szerződés 1 példányát a melléklettel együtt, annak aláírását követően 

átvette. 



 

14. Fentieken túl az ellátott egyéni igényei az ellátó felé: ................................................. 
 

 

............................................................................................................................................. 
 

 

............................................................................................................................................. 
 
 
 

15. Ellátó és Ellátott rögzítik, hogy a 20………………………………………………… napján megkötött 

megállapodás hatályát veszti a jelen megállapodás megkötése napjától. 
 
 
 

Melléklet: intézmény házirendje 
 

 
 
 
 

Kisbér, …........................................................ 
 
 
 
 
 
 
.................................................................           …......................................................... 

Ellátást nyújtó intézmény vezetője                                    Igénybevevő 
 
 
 
 
 
 

................................................................. 

Az ellátást igénylő törvényes képviselője 
 
 
 
 
 
 

Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
 
 
 
 
 

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

Név                                                                      Név 
 
 
 

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

Lakcím                                                                Lakcím 
 
 
 

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

Szig.szám                                                            Szig.szám 



 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 
 
 
 

Alulírott ………………………………….   az Őszi Napfény Idősek Otthona lakója, megbízom az 

Őszi Napfény Idősek Otthonát, hogy nyugdíjamat közvetett kézbesítés útján felvegye és abból a 

mindenkori megállapított gondozási díjat levonja. 
 

 
 
 
 
 
 
Kisbér, 20......…………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... 

lakó 
 
 
 
 
 
 
 
Tanúk:                 

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

 

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



Értesítés 
 
 

Név:……………………………………………………………………… 

Leánykori név:…………………………………………...............................  

Anyja neve:…….......………………………………………………….… 

Születési hely, idő: …………………………………………..........……….. 

 
Értesítem, hogy az Őszi napfény Idősek Otthonában 20 …………………… - től 

az intézmény térítési díj: - havi összege: …………………………… Ft. 

                                           - napi összege: ……………………….…… Ft. 

 

 
A jövedelmi helyzetére tekintettel ……………………………………… –től kezdődően az 

Ön  által havonta fizetendő személyi térítési díj: 

    - havi összege: ………………………. Ft. 

    - napi összege: ………………………. Ft. 
 

Tájékoztatom továbbá, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban Szt.) 2015. január 1. napjától hatályos módosításai értelmében, a 101-102. 

§-ban foglaltak szerint az ellátott intézményi jogviszonya megszüntethető amennyiben az ellátott, a 

törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-fizetési kötelezettségének 

annak ellenére nem tesz eleget, hogy azt jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék.  

Ebben az esetben, amennyiben hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fenn, és ennek 

összege a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, intézményi jogviszonya megszüntethető, 

kivéve, ha a kötelezett ingatlanvagyonán jelzálogjog került bejegyzésre.  
100. §670 Az intézményi jogviszony megszűnik 

d)672 a 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával. 

101. §673 (1) A 94/C. § szerinti megállapodást 

b) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője) a (2) bekezdés szerinti 

esetekben írásban mondhatja fel. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja és c) pont cb) alpontja szerinti felmondásnak akkor van helye, ha 

c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díj-fizetési kötelezettségének – a 102. § 

szerint – nem tesz eleget. 

(3) A felmondási idő, ha a 94/C. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik 

b) bentlakásos intézmény esetén három hónap. 

102. §674 (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-fizetési kötelezettségnek 

nem tesz eleget, ha 

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi 

térítési díj összegét meghaladja, és 

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

 

Amennyiben a megállapított személyi térítési díj összegével nem ért egyet, azt vitatja, 

az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Kisbér Város Önkormányzathoz 

fordulhat jogorvoslásért. 

 

 

 

Kisbér, 20……………………. 
 

        Szarvas Szilveszter 

                  igazgató 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.287216#foot670
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.287216#foot672
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