
JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
5.számú melléklet a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelethez 

Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok: 

Gyermek Neve  

  

Születési hely,idő  

Anyja neve  

Apja neve  

Lakóhelye  

Tartózkodási helye  

Az 1997. évi XXXI. törvény 148.§(10) bekezdése szerint:     A kötelezett írásban vállalhatja a 
mindenkori teljes összegű intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. 
 Ebben az  esetben nem kell a 150. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni. 
 

150. § (1) A személyi térítési díj megállapításánál 
a) utógondozói ellátás esetében az igénybe vevő fiatal felnőtt rendszeres havi jövedelmét, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása esetében a gyermek családjában az egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. 
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egy főre jutó jövedelem megállapításánál a 19. § (4) bekezdés a)–e) pontjában 
felsorolt személyek jövedelmét kell figyelembe venni. 
(3) A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem 
b) 25%-át bölcsőde esetén, ha a fenntartó a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás 
keretében nyújtott gondozásra is megállapít személyi térítési díjat, 

IGEN  - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat többi részét nem kell kitölteni, 
 
NEM - ebben az esetben kérjük az alábbi táblázat kitöltését 
 
Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó nettó jövedelmi adatok: 
 
A család létszáma:___________fő 
 

Hozzátartozó neve/ 
rokoni kapcsolat 

1.Munkaviszony-
ból és más fogl. 
jogviszonyból 
származó jöv. 

2.Társas és 
egyéni 
vállalkozásból, 
őstermelői, 
szellemi és más 
önálló tev.-ből 
származó jöv. 

3.Táppénz, 
GYED,GYES
családi pótl., 
GYET, 
tartásdíj 

4.Önkorm. 
és 
munkaügyi 
szervek által 
folyósított 
ellátások 

5.Nyugellátás 
és egyéb 
nyugdíjszerű 
rendszeres 
szoc.ellátás 

6.Egyéb 
jövedelem 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 



 
A család összes nettó jövedelme: ________________________ Ft 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg 
csatoltam. 
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak, a térítési díj megállapítási eljárás során 
történő belső intézeti felhasználásához. 
 
 
Dátum:_________________________________ 
 
 
 
       ___________________________________ 
        az ellátást igénybe vevő  

törvényes képviselőjének aláírása 


