
A módszertani gesztorintézmények munkaközösségének

JAVASLATA

a Szakmai Program véleményezése során kérhető szakértői díjról

A módszertani gesztorintézmények munkaközössége a módszertani intézmények a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének
engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Szmr.) 2/A. § (5) bekezdése, 3. § (4) bekezdése, 4. § (5)
bekezdése szerinti szakmai program-véleményezéssel kapcsolatos feladata vonatkozásában
az alábbi javaslatot adja ki.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja, (2) bekezdés a)
pontja szerint a szociális szolgáltatónak és intézménynek rendelkeznie kell szakmai
programmal. Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. §-a a szakmai program kötelező tartalmi
elemeire vonatkozó főszabály. Speciális kiegészítő szabályt kell alkalmazni jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás esetén (29. § (1) bekezdés), közösségi ellátások esetén (39/K. §), demens
személyek nappali ellátása esetén (84/A. § (1)). Speciális szabályt és nem a főszabályt kell
alkalmazni falugondnoki szolgálat esetén (39. § (5)-(6) bekezdés), támogató szolgálat esetén
(39/B. § (1) bekezdés), hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely esetén (107/A.
§ (3) bekezdés).
Az Szmr. szabályai szerint az engedélyeztetési eljárás során minden szolgáltatásra
vonatkozóan szakmai programot kell benyújtani, a külön jogszabályban (1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet) előírtak szerint elkészítve.
A szakmai program formai követelményeire vonatkozóan nincs külön szabály jogi normában.
A több szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, vagy szociális intézmény készíthet úgy
szakmai programot, hogy valamennyi szolgáltatására vonatkozóan az 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet szerinti tartalommal külön-külön egyedi szakmai programot készít; illetve készíthet
egységes, egybeszerkesztett szakmai programot, vagy az egyedi szakmai programok
összefűzésével, vagy a jogszabályban meghatározott tartalmi elemek szolgáltatásonkénti
alábontásával. Ez utóbbi megoldás éppen a speciális szabályok miatt lehet nehézkes.

A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális
szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.)
SZMM rendelet (továbbiakban: Mr.) hatályba lépésével 2008. július 1-jétől a szakmai
program véleményezésért a fenntartó szakértői díjat fizet.

Az Mr. 4. § (2) bekezdése a szakértői díj fizetést az alábbiak szerint szabályozza:
„4. § (2) A módszertani intézmény a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai
programjának - külön jogszabály alapján, szakértőként végzett - véleményezéséért a fenntartó
szakértői díjat fizet, amelynek összege

a) szociális szolgáltató esetén 8000 forint,
b) szociális intézmény esetén 12 000 forint.”

Az Mr. tehát nem alapszolgáltatás és szakosított ellátás vonatkozásában tesz különbséget,
hanem aszerint hogy intézményes alapokhoz kötött-e a nyújtott ellátási forma.



A szakmai programra vonatkozó jogszabályi előírásokat az Mr. szabályaival összevetve és a
2008. szeptember 17.-én az SZMM-ben történt megállapodás alapján a díjképzést az alábbiak
szerint kell végezni.

Egy működési engedélyeztetési eljárás során a számított szakértői díj csak egy alkalommal
kérhető el, függetlenül a javítások számától.

Számított szakértői díj:
Egy szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató (az a személy vagy szervezet, amely
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szociális
szolgáltatások közül kizárólag a 60-65/E. §-ok szerinti szolgáltatások közül egyet nyújt)

8.000,- Ft (bruttó)

Több szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató (az a személy vagy szervezet,
amely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
szociális szolgáltatások közül kizárólag a 60-65/E. §-ok szerinti szolgáltatásokat nyújtja)

8.000,- Ft/szolgáltatás (bruttó)

(Pl.: étkeztetés, házi segítségnyújtást, családsegítést nyújtó szervezet és mindhárom szolgáltatására kér
működési engedélyt: 3 * 8.000 = 24.000, - Ft)

Egy intézményes ellátási formát nyújtó szociális intézmény (a nappali ellátást nyújtó és a
bentlakásos szociális intézmény

12.000,- Ft (bruttó)

Több intézményes ellátási formát nyújtó szociális intézmény (a nappali ellátást nyújtó és a
bentlakásos szociális intézmény, amely több intézményes ellátási formát nyújt (vagy több
ellátotti csoport részére vagy több telephelyen))

12.000,- Ft/intézmény (bruttó)

(Pl.: idősek nappali ellátását is nyújtó idősek otthona és mindkét szolgáltatására kér működési engedélyt: 2 *
12.000 = 24.000, - Ft
fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthona, fogyatékosok gondozóháza, fogyatékosok nappali intézménye
szolgáltatási formák egy intézmény keretében történő megszervezése és mindhárom szolgáltatására kér
működési engedélyt: 3 * 12.000 = 36.000,- Ft)

Több szociális szolgáltatást és intézményes ellátási formát nyújtó intézmény (nappali
ellátást nyújtó intézményhez és/vagy bentlakásos intézményhez kapcsolt szociális
szolgáltatás, ahol lényeg, hogy szociális intézményi alapon van a szolgáltatás)

12.000,- Ft/szolgáltatási forma (bruttó)

(Pl.: alapszolgáltatási központ esetén családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, étkeztetés,
nappali ellátás és mind a négy szolgáltatására kér működési engedélyt: 4 * 12.000 = 48.000,- Ft



idősek otthona, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás egy intézmény
keretében való megszervezése és mind a négy szolgáltatására kér működési engedélyt: 4 * 12.000 = 48.000,- Ft)

Indokolás:
A módszertani intézménynek az engedélyeztetési eljárásban érintett szolgáltatásokra
vonatkozó szakmai programok mindegyikét vizsgálni kell. Független attól, hogy ez esetleg
egybeszerkesztés miatt egy dokumentumban van, minden kötelező tartalmi elemet vizsgálni
kell, továbbá a szolgáltatásra vonatkozó kötelezően csatolandó mellékletet (Szervezeti és
Működési Szabályzat lehet egységes, a bevételek és kiadások lehetnek halmozottak, azonban
a Megállapodás és a Házirend eltérő) vizsgálni kell.

A szociális intézményi alapokhoz kötődő szolgáltatások esetén vizsgálandó dokumentáció
mennyiségi és minőségi értelemben (igénybevételi eljárás, ellátotti jogok, fizikai-,
mentálhigiénés-, egészségügyi ellátás, foglalkoztatás, stb. szempontok áttekintése) is
komolyabb feladatot jelent. A díjazás ezt a többletmunkát méltányolja, így a fenti díjképzést
országosan egységesen kell alkalmazni.

Kaposvár, 2009. július 9.

(:Szabó János:)
         ügyvivő


