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Bevezetés 

Az OMSZI Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Fenntartó) kincstári körbe tartozó, teljes jogkörrel 
rendelkező önállóan gazdálkodó társaság, amely az Alapító Okiratában meghatározottak szerint 
szociális és jóléti jellegű feladatokat lát el, ezen belül művész- és nyugdíjas pedagógus otthonokat tart 
fenn. Működéséhez az állami költségvetés normatív támogatást nyújt, illetve az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) részéről is támogatásban részesül. 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. 
rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a személyi és az intézményi térítési díjak 
megállapításának elveit, valamint a fizetendő személyi térítési díjak mértékét a jelen szabályzat és 
mellékletei tartalmazzák. 

A szabályzat hatálya az OMSZI Nonprofit Kft. (1089 Budapest, Elnök utca 1.) által működtetett: 

• Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon (1029 Budapest II. Szent József, u. 8.) 

• Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon (9400 Sopron, Szent Margit u. 2.) 

• Ódry Árpád Művészotthon (1062 Budapest VI. Lendvay u. 13.) otthonokra terjed ki. 

Térítési díjak 

1. Az intézményi térítési díjak megállapításához az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség 
havi összegének kiszámítása szükséges. 

2. A fenntartó a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján állapítja meg 
tárgyév április 1-jéig. 

3. A szolgáltatási önköltség év közben, egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják. 

4. A személyes gondoskodás körébe tartozó intézményi térítési díj nem haladhatja meg a 
szolgáltatási önköltséget. 

5. A fenntartó a számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összeget is meghatározhat. 

6. Az intézményi térítési díj ellátási napra vetítve kerül megállapításra. 

7. A napi intézményi térítési díj mellett azonban a havi intézményi térítési dijat is meg kell 
határozni úgy, hogy a havi intézményi térítési díj a napi intézményi térítési díjnak a 
harmincszorosa. 

8. Ha az ellátott az intézményi ellátást egész hónapban igénybe veszi, a havi térítési díjat az 
adott hónap naptári napjainak számától függetlenül kell megállapítani. 

9. A fizetendő intézményi térítési díjat a fenntartó intézményenként, telephelyenként és 
épületenként határozhatja meg és vizsgálhatja felül. 

10. (1) Az intézmény vezetője az intézményi ellátás njTÍjtásának megkezdését megelőzően 
megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős 
ingatlanvagyonát.' 

1993. évi III. törvény 119/C. § (1) c) 
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(2) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg az ellátást igénybe 
vevő jövedelmi és vagyoni helyzete alapján, és arról a térítési díj fizetésére kötelezettet 
írásban értesíti.^ 

(3) A személyi térítési díjat konkrét összegben, kerekítve kell megállapítani.^ 

12. (1) Az Otthonokban gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az 
ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a szolgáltatási 
önköltséggel azonos mértékű személyi térítési dij megfizetését. 
(2) Gondozási szükséglettel rendelkező ellátást igénybe vevő, vagy a térítési díjat 
megfizető más személy, ha írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos 
személyi térítési dij megfizetését, 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. 
(3) Ebben az esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az 
intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését egy év időtartamra, 
tartós bentlakásos intézmény esetén legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, amely 
időtartam meghosszabbítható. 
(4) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj 
fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a 
személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű. 

13. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell 
állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem 
haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.'' 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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 

^ 1993. évi III. törvényi 15.§. (2.) 
^ 29/1993. Korm. Rend. 3.§ (4) 
" A 13-18. pont a 1993. évi III. törvény. 117. § alapján 
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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. 

19. Amennyiben az ellátást igénybe vevő pedagógus, vagy művész, és az intézményi térítési 
díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem képes megfizetni, a személyi térítési díj a 
EMMI támogatásának, valamint a szoba besorolásának figyelembe vételével kerül 
megállapításra. 

20. Amennyiben az ellátást igénybe vevő pedagógus, vagy művész, és jövedelme, vagyoni 
helyzete alapján az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem 
képes megfizetni, de jövedelme 80 %-a meghaladja az EMMI támogatás figyelembe 
vételével megállapított személyi térítési díj összegét, abban az esetben számára személyi 
térítési díjként jövedelme 80 %-a állapítható meg. 

21. (1) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként 
megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos 
határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési 
díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett 
nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 
(2) Az intézmény vezetője a nyilvántartott díjhátralékról negyedévente tájékoztatja a 
fenntartót a térítési díjhátralék behajtása érdekében. 
(3) A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj 
hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi 
XCI. Törvény szabályainak alkalmazásával. 
(4) A személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény vezetője tartja 
nyilván és az ellátott halála esetén hagyatéki teherként, az eljáró közjegyzőnek bejelenti. 

22. A személyi térítési díj a költségek fedezetére szolgál, ezért a szolgáltatási önköltség 
változásának megfelelően időszakonként, de legfeljebb évente két alkalommal 
módosítható, a módosításról az érintetteket és a díj fizetésére kötelezettet az otthon 
vezetője írásban értesíti. 

23. Az intézményi térítési díjat megfizető házaspárok, illetve közeli hozzátartozók egy 
szobában való együttlakása esetén méltányosságból az elhelyezés szerinti havi díj 15 %-
kai csökkentett összegét lehet megállapítani személyenként 

24. A személyi térítési díj felülvizsgálatát az otthon vezetője (és meghatározott esetekben 
maga a kötelezett) kezdeményezheti. 

Távollét ideje alatt fizetendő térítési díjak mértéke 

25. A távollét ideje alatt fizetendő személyi térítési díj mértékét a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet hatályos 
rendelkezései határozzák meg, mely jelenleg: 
(1) Két hónapot meg nem haladó távollét idejére a személyi térítési díj 20 %-át kell fizetni, 
mely a férőhely fenntartására nyújt fedezetet. 
(2) A távolléti napok naptári éves szinten összevonandók. 
(3) Két hónapot meghaladó távollét esetén a személyi térítési díj: egészségügyi 
intézményben történő kezelés idejére 40 %-át, egyéb esetekben 60 %-át kell fizetni. 

{4) Ezen időszak alatt szolgáltatás nem, gyógyszerellátás csak külön térítés ellenében 
vehető igénybe. A tervezett távollétet legalább kettő nappal korábban, írásban kell 
bejelenteni, a Házirendben részletezettek szerint. 
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26. A térítési dijat az élelmezésre fordított költségekkel csökkenteni kell, ha az ellátott az 
intézményi étkezést nem veszi igénybe 

Eseti térítési díj, valamint az előírt feltételeket meghaladó igények költségei 

27. Amennyiben az ellátott az alapfeladatot meghaladóan, az otthon által szervezett többlet-
szolgáltatást kíván igénybe venni, erre akkor van lehetőség, ha annak költségét eseti térítési 
díjként megfizeti. Az otthon által nyújtott többletszolgáltatás formáit a Házirend tartalmazza. 
A díjtételeket az otthon vezetője határozza meg, és előterjesztése alapján a fenntartó hagyja 
jóvá. 

28. A tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülő személy írásbeli kezdeményezésére az 
ellátott, illetve törvényes képviselője vagy hozzátartozója az intézménnyel e célból kötött 
szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó, ellátotti igény 
kielégítésének költségeit viseli. A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a 
szerződésben meghatározott célokra fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerződés 
megkötésétől számított öt éven belül - haláleset kivételével - megszűnik, a költségeknek a 
fennmaradó időre jutó arányos részét az intézmény köteles visszafizetni. 

Fizetendő díjak meghatározása 

29. A fizetendő személyi térítési díjakat az új belépőkre vonatkozóan az ellátás megkezdését 
megelőzően kell megállapítani.^ 

30. Az 1. sz. melléklet az Ódry Árpád Müvészotthon működési költségét, intézményi térítési 
díját, valamint személyi térítési díjak összegét tartalmazza. 

31. A 2. sz. melléklet a Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon, működési költségét, az 
intézményi térítési díját, valamint személyi térítési díjak összegét tartalmazza. 

32. A 3. sz. melléklet a Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon működési költségét, az 
intézményi térítési díját, valamint személyi térítési díjak összegét tartalmazza. 

Záró és egyéb rendelkezések. 

33. .A jelen szabályzat 2016. április 1-től hatályos, a jelen szabályzat mellékleteiben rögzített 
díjtételeket ettől az időponttól kell alkalmazni. Egyidejűleg az e tárgyban korábban kiadott 
szabályzat, egyéb rendelkezés érvényét veszti. 

Budapest, 2016. április 1. 

1993. évi III. törvény 115 §. (2) 

Perepatits Zsolt 
ügyvezető igazgató 

OMSZINonprofitKft. 

C^l-09-921266 
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1. sz. melléklet a Térítési díj fizetési rendjéről szóló szabályzathoz 

Az Ódry Árpád Művészotthonban megállapított intézményi térítési díj, valamint az ellátásért 
havonta fizetendő személyi térítési díjak mértéke 

2016. április 1 .-töl a fizetési feltételek és díjtételek a következők: 

I. Intézményi térítési díj; 

Ellátási forma 
2016. évre egy ellátottra jutó 

szolgáltatási önköltség 
várható összege 

(számított intézményi 
térítési díj) 

Fenntartó által 
megállapított 

2016. évi intézményi 
térítési díj összege 

Átlagos szintű 
ellátás 

271.736,- Ft/fő/hó 
9.058,- FT/fő/nap 

162.000,- Ft/fő/hó 
5.400," Ft/fő/nap 

Demens ellátás 271.736,- Ft/fő/hó 
9.058,-FT/fő/nap 

162.000," Ft/fő/hó 
5.400," Ft/fő/nap 

Átmeneti 
ellátás 

271.736,- Ft/fő/hó 
9.058,- FT/fő/nap 

162.000,- Ft/fő/hó 
5.400," Ft/fő/nap 

II. Személyi térítési díjak típusai, összege: 
1. Az ellátásért havonta a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal (162.000,- Ft/fő/hó) 
azonos összegű személyi térítési díjat kell fizetni, amennyiben: 

- ellátásban részesülő havi jövedelme, illetve 
- az ellátásban részesülő pénz- és/vagy ingatlan vagyona ezt lehetővé teszi. 

2. Amennyiben az ellátást igénybe vevő művész, és az intézményvezető által elvégzett jövedelem, pénz-
és ingatlanvagyon vizsgálat alapján az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem 
képes megfizetni, a fenntartó az EMMI támogatásának, valamint a szoba besorolásának figyelembe 
vételével az alábbi személyi térítési díjakat határozza meg: 

III.900,- Ft/fő/hó (Komfort nélküli és komfortos 1 ágyas, komfort nélküli és komfortos 2 ágyas 
szobában másodmagával, illetve betegszobai elhelyezés esetén) 

141.000," Ft/fő/hó (Apartmanban, komfort nélküli és komfortos 2 ágyas szobában egyedüli elhelyezéssel) 

3. Amennyiben az ellátást igénybe vevő művész, és az intézményvezető által elvégzett jövedelem, pénz-
és ingatlanvagyon vizsgálat alapján az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem 
képes megfizetni, de jövedelme 80 %-a meghaladja az EMMI támogatás figyelembe vételével 
megállapított személyi térítési díj összegét, abban az esetben számára személyi térítési díjként jövedelme 
80 %-a állapítható meg. 

4. Amennyiben az ellátást igénybe vevő művész, és az intézményvezető által elvégzett jövedelem, pénz-
és ingatlanvagyon vizsgálat alapján igazolhatóan nincs más, a térítési díj fedezeteként szolgáló forrása, 
mint áz ellátást igénybe vevő jövedelemhányada, abban az esetben az ellátást igénybe vevő személyi 
térítési díja: nyugdíja 80%-a. 
Ebben az esetben az ellátás térítési díjának kieső része az EMMI támogatása által kerül kiegészítésre. 
Amennyiben a jövedelemhányad nem éri el az EMMI támogatással megállapított, szobabesorolás szerinti 
összegetj az elhelyezés szempontjából a kétágyas komfort nélküli szobák két személyes elhelyezéssel, 
illetve a betegszobai férőhelyek vehetők igénybe. Méltányosságból ettől el lehet térni. 

Bagoly Tiboraé 
Intézményvezető 
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2. sz. melléklet a Térítési díj fizetési rendjéről szóló szabályzathoz 

A Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonban megállapított intézményi térítési díj, 
valamint az ellátásért havonta fizetendő személyi térítési díjak mértéke 

2016. április 1 .-tői a fizetési feltételek és díjtételek a következők: 

I. Intézményi térítési díj: 

Ellátási forma 

2016.évre egy 
ellátottra jutó 

szolgáltatási önköltség 
várható összege 

(számított intézményi 
térítési díj) 

Fenntartó által 
megállapított 

2016. évi intézményi 
térítési díj összege 

Átlagos szintű ellátás 256.253,- Ft/fő/hó 
8.542,- Ft/fő/nap 

162.000,- Ft/fő/hó 
5.400,- Ft/fő/nap 

Demens ellátás 256.253,- Ft/fő/hó 
8.542,- Ft/fő/nap 

162.000,- Ft/fő/hó 
5.400,- Ft/fő/nap 

II. Személyi térítési díjak típusai, összege: 

1. Az ellátásért havonta a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal (162.000.-Ft/fő/hó) azonos 
összegű személyi térítési díjat kell fizetni, amennyiben: 

- ellátásban részesülő havi jövedelme, vagy 
- az ellátásban részesülő pénz- és/vagy ingatlan vagyona ezt lehetővé teszi. 

2. Amennyiben az ellátást igénybe vevő pedagógus, és az intézetvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és 
ingatlanvagyon vizsgálat alapján az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem 
képes megfizetni, a fenntartó az EMMI támogatásának, valamint a szoba besorolásának figyelembe 
vételével az alábbi személyi térítési díjakat határozza meg: 

Egyágyas komfort nélküli szoba, betegszobák: 
Egyágyas komfortos szoba, házaspári vagy apartman 2 fő esetén: 
Házaspári szobában egyedüli elhelyezéssel: 
Apartmanban egyedüli elhelyezéssel: 

115.800,- Ft/fő/hó 
120.300,- Ft/fő/hó 

125.850,- Ft/fő/hó 
129.750,- Ft/fő/hó 

3. 

4. 

Amennyiben az ellátást igénybe vevő pedagógus, és az intézetvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és 
ingatlanvagyon vizsgálat alapján az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési dijat nem 
képes megfizetni, de jövedelme 80 %-a meghaladja az EMMI támogatás figyelembe vételével 
megállapított személyi térítési díj összegét, abban az esetben számára személyi térítési díjként jövedelme 
80 %- át kell megállapítani. 

Amennyiben az ellátást igénybe vevő pedagógus, és az intézetvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és 
ingatlanvagyon vizsgálat alapján igazolhatóan nincs más, a térítési díj fedezeteként szolgáló forrása, mint 
az ellátást igénybe vevő jövedelemhányada, abban az esetben az ellátást igénybe vevő személyi térítési 
díja: a mindenkori nyugdíja 80%-a. 
Ebben az esetben az ellátás térítési díjának kieső része a EMMI támogatása által kerül kiegészítésre. 

Amennyiben a jövedelemhányad nem éri el a EMMI támogatással megállapított, szoba besorolás szerinti 
szobadíjak összegét, az elhelyezés szempontjából a kétágyas komfort nélküli szobák kétszemélyes 
elhelyezéssel, illetve betegszobai férőhelyek vehetők igénybe. Méltányosságból ettől el lehet térni. 

Rissai Lászlóné 
intézményvezető 
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3. sz. melléklet a Térítési díj fizetési rendjéről szóló szabályzathoz 

A Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonban megállapított intézményi térítési díj, 
valamint az ellátásért havonta fízetendő személyi térítési díjak mértéke 

2016. április 1.-től a fizetési feltételek és díjtételek a következők: 

I. Intézményi térítési díj; 

Ellátási forma 
2016.évre egy 
ellátottra jutó 

szolgáltatási önköltség 
várható összege 

(számított intézményi 
térítési díj) 

Fenntartó által 
megállapított 

2016. évi intézményi 
térítési díj összege 

Átlagos szintű ellátás 239.793,- Ft/fő/hó 
7.993,- Ft/fő/nap 

146.400.- Ft/fő/hó 
4.880,- Ft/fő/nap 

Demens ellátás 239.793,- Ft/fő/hó 
7.993,- Ft/fő/nap 

146.400.- Ft/fő/hó 
4.880,- Ft/fő/nap 

II. Személyi térítési díjak típusai, összege: 

1. Az ellátásért a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal azonos összegíi 
személyi térítési díjat kell fizetni, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme, vagy vagyoni 
helyzete ezt lehetővé teszi. 

2. Jövedelemigazolás nélküli lakó (2008.01.01 előtti) fenntartó által megállapított 
intézményi térítési díja 110.700,- Ft/hó; 3.690,- Ft/nap 

3. Pedagóguslakó, amennyiben az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi 
térítési díjat nem képes megfizetni, a fenntartó a EMMI támogatásának, valamint a 
szobabesorolásának figyelembe vételével az alábbi személyi térítési díjakat határozza 
meg: 

Komfortos 1-2 ágyas szoba 
Komfort nélküli 1-2 ágyas szoba 
Komfort nélküli 4 ágyas szoba 

142.200,- Ft/hő 
116.400,- Ft/hó 
113.100,- Ft/hó 

4.740,- Ft/nap 
3.880,- Ft/nap 
3.770,- Ft/nap 

4. Intézeti érdekből áthelyezett lakó a kért komfortfokozatú szoba térítési díját fizeti. 

5. Jövedelem vizsgálat esetén fizetendő személyi térítési díj 
Amennyiben az ellátást igénybe vevő pedagógus a fenntartó által megállapított intézményi 
térítési díjat vagy a EMMI támogatással csökkentet összeget nem tudja megfizetni, úgy az 
intézményvezető állapítja meg-a személyi térítési díjat a hatályos jogszabály alapján, az 
ellátást igénybe vevő jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálatával. 

Osváth András 
intézményvezető 
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