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3. sz. adatlap 

*a megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

NYILATKOZAT 

a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetéséről 

 

Alulírott 

név:   (ellátott neve: ..................................................... ) 

született:  

értesítési címe: 
 
 

kinyilatkozom/zuk, hogy 

− én mint az 

• ellátást igénylő 

• ellátás igénylő törvényes képviselője* 

vagy 

− én mint a térítési díjat megfizető más személy/ek*  

• a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 

• a jogosultnak a házastársa, élettársa, egyenes-ágbeli rokona, örökbe fogadott 

gyermeke, örökbe fogadó szülője,  

• a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 

• a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy  

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 117/B §-a alapján 

a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését 

− írásban vállalom/juk* 

− nem vállalom * 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet 2/A §. (1) bekezdése alapján  

− 6 hó időtartamra *(kezdő időpontja: ……….….…….., végső időpontja:………....….……..) 

− 1 év időtartamra *(kezdő időpontja: …………..…….., végső időpontja:……….….………..) 

− 2 év időtartamra*(kezdő időpontja: ……..…….…….., végső időpontja:……….........……..) 

− 3 év időtartamra *(kezdő időpontja: …..…..……..….., végső időpontja:……….....….……..) 
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A térítési díj megfizetését vállaló személy kijelenti, hogy a jogszabályban előírt 

költőpénz összege biztosítása mellett nyilatkozik a térítési díj kifizetéséről. 

Tudomásul veszem, hogy az intézményi térítési díj megfizetésének vállalása esetén a felvételi 

eljárás során az Sztv. 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot nem kell elvégezni. 
Egyben tudomásul veszem, hogy az intézményi térítési díj megfizetésének vállalása esetén, 

az ellátást ilyen módon igénylő érintett nem kerül előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő 

vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. 

Önkéntes fizetést (térítési díj kiegészítést/belépési hozzájárulást) vállaló személy 

nyilatkozata az adatvédelemre vonatkozó kiegészítéssel: 

A térítési díj megfizetését vállaló személy tudomásul veszi, hogy jelen nyilatkozatban megadott 

személyes adatait az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. tv., valamint a vonatkozó hatályos hazai és közvetlenül alkalmazandó nemzetközi 

adatvédelmi rendelkezések szerint kezeli és tartja nyilván. Az adatok kezelésének célja: az 

intézmény által nyújtott szolgáltatás biztosítása, jogalapja: a jogszabályi kötelezettségek 

teljesítése. Az intézmény adatkezeléssel kapcsolatos szabályzatát/tájékoztatóját részletesebben 

megismerheti: az intézmény hirdetőtábláján, jól látható helyen kifüggesztve. 

 

Kelt:  

………………………………..…………………… 

     ellátást igénylő/térítési díjat megfizető más személy/ek 


