26. számú melléklet
Megállapodás
átmeneti ellátás esetén díjkülönbözet megfizetésére
amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat képviseletében
Szabóné Orosz Éva intézményvezető (Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz., /Fax : 52/ 533-900),
másrészről:
a díjkülönbözetet megfizető személy között az alábbi feltételek mellett:
Név:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési idő:
Lakcím:
Ellátást igénybe vevő adatai:
Név:
Születési hely:
születési idő:
Lakcím:
Az ellátás kezdő időpontja:______________________________________________________
Az ellátást igénybe vevő személyi térítési díja _______________________Ft jövedelem figyelembe
vételével: ______________________________Ft / nap, _________________________________Ft / hó.
A jogosult által igénybe vett szakosított ellátás intézményi térítési díj____________________Ft/nap,
_____________________Ft/hó.
Ezen megállapodás alapján a díjkülönbözetet megfizető személy vállalja, hogy a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 117/D. § (1) bekezdése szerinti
_______________ Ft összegű díjkülönbözetet ___________év __________ hó __________ napjától az
ellátást

igénybe

vevő

személy

esetében

határozatlan/

határozott

időtartamra*

________________________ megfizeti.
* A megfelelő szövegrész aláhúzandó

A díjkülönbözetet az igénybevétel napjától havonként a tárgyhó 25. napjáig kell befizetni átutalási
készpénzutalványon vagy személyesen az intézmény letéti pénztárába.
Az intézményi térítési díjat a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése évente
rendeletben állapítja meg.
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Ha a Hozzátartozó a díjkülönbözet megfizetésének nem tesz eleget, a Szolgáltató intézmény vezetője 15
napos határidő megjelölésével írásban felhívja az elmaradt díjkülönbözet befizetésére. Ha a határidő
eredménytelenül telik el, a Szolgáltató intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló
díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról a Szolgáltató intézmény vezetője
negyedévenként tájékoztatja a Szolgáltató fenntartóját a térítési díj hátralék behajtása vagy a behajtatlan
hátralék törlése érdekében.
A díjkülönbözetet megfizető személy tudomással bír a Szt. 117/D. § (1) bekezdésének rendelkezéséről,
mely szerint, ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy
ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését a Szt. 68/B. § (1) bekezdése vagy a
117/B. § (1) bekezdése szerint más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti
vagy örökbe fogadott gyermeke, a jövedelemhányad - a 1993. évi III. törvény. 117/B. § (2) bekezdése
szerinti esetben a más által vállalt személyi térítési díj - és az intézményi térítési díj közötti különbözet (a
továbbiakban: díjkülönbözet) megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles.
Amennyiben a megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. rokontartásra
irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége
mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze.
Felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben a
tárgyalás az intézménnyel nem vezet eredményre, és a döntést a díjkülönbözetet megfizető vitatja, az
arról szóló dokumentum kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat
jogorvoslatért, melyet a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és
Szociális Bizottságához kell címezni és a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztályához kell
benyújtani. Ilyen esetben az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozattal dönt, ezen döntés elleni
fellebbezés elbírálása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés döntése ellen közigazgatási per
indítható. A Közgyűlés döntéséig illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi
térítési díjat kell megfizetni.
A jogorvoslati lehetőségére irányuló kérelmét a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottságához kell címezni és a Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti Osztályához kell benyújtani 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám alá.
Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
A megállapodás - az adatváltozások és térítési díjra vonatkozó szabályozás kivételével- közös
megegyezéssel módosítható.
Jelen Megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és azt magukra nézve
kötelezőnek tekintik.
Debrecen, …............... év …...................... hó ….................... nap.

______________________________

______________________________

intézményvezető

díjkülönbözetet megfizető személy

Az eredeti példányt,______év__________hó_____napján átvettem:________________________
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