Tájékoztatás a szülőtartás részleteiről.

Tisztelt Érdeklődő!
A 2017.01.01-i Szociális törvény változása érinti a szülőtartás kérdéskörét a személyi térítési díj
magállapítás esetén.
Bővebb információ:
1. Szt.20§. Az ellátást igénybe vevő nyilatkozata gyermekei adatairól a Szociális

törvény 20.§ (1) e) pontja szerinti nyilvántartáshoz.
2. Amennyiben az ellátott nem rendelkezik jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal , és az

intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését sem a kérelmező,
sem más személy nem vállalja - az 1993. évi III. törvény 117/D § (1) bekezdése
értelmében tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén - , de az ellátottnak van
nagykorú, vér szerinti, vagy örökbe fogadott gyermeke, a jövedelemhányad és az
intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére a gyermek köteles.
3. A díjkülönbözet megfizetése érdekében az intézményvezető megállapodást köt a

gyermekkel. 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.
4. Ha az ellátásra jogosult a térítési díjat egészben vagy részben nem képes megfizetni,

illetve nem fizeti meg, és az intézményi térítési díj vagy az önköltség erejéig, vagy
annak egy részéig fennálló különbözet megfizetését megállapodás alapján sem
vállalták, a tartásra köteles hozzátartozó részére fizetési kötelezettséget akkor lehet
megállapítani, ha a család havi összjövedelméből levonva a havi személyi térítési
díjat, az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének két és félszeresét.
5. Több egy sorban kötelezhető hozzátartozó esetén a térítési díjat vagy annak hiányzó

részét a hozzátartozók jövedelmi viszonyai alapján - arányosan megosztva - kell
megállapítani.
6. Az ellátott gyermekével szemben indított per kimenetele nem érinti az ellátott

intézményi jogviszonyát, a bíróság jogerős határozatáig az ellátott személyi térítési
díja a jövedelmének a 80%-a. A díjkülönbözetet megfizető gyermekre a térítési díjat
megfizető más személyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az ellátást igénylő személy személyes jognyilatkozata
szükséges a megállapodás megkötéséhez, amennyiben cselekvőképes vagy
cselekvőképességében a szociális ellátások igénybevételével összefüggő
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott. A cselekvőképességet teljesen
korlátozó gondnokság alatt álló személyt a megállapodás megkötését megelőzően meg
kell hallgatni és véleményét a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell venni.

