
1 

SEGÉDLET 

a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok  
és a többcélú kistérségi társulások  

2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból 
származó forrásai elszámolása szabályszerűségének 

kincstári felülvizsgálatához 

2. rész 

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló  
2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. és 8. sz. mellékletei szerinti  
normatív hozzájárulások és normatív, kötött támogatások 

(Szociális jogcímek)



2 
 

Tartalomjegyzék 
Tartalomjegyzék .......................................................................................................... 2 
A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések ....................................................... 5 
Technikai információk ................................................................................................. 7 
Fogalom-meghatározások ........................................................................................... 8 

1.  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá 
tartozó szolgáltatások ............................................................................................................................ 10 

1.1  Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai a gyermekvédelmi szociális 
ellátás támogatási jogcímei esetében: ................................................................................................ 10 
1.2  Gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai ............................................................ 11 

1.2.1  Gyermekjóléti szolgálat ................................................................................................. 11 
11.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai................... 11 

1.2.2  Gyermekjóléti központ .................................................................................................. 14 
11.b) Gyermekjóléti központ ...................................................................................... 14 

1.2.3  Gyermekek napközbeni ellátása .................................................................................... 16 
1.2.3.1  Bölcsőde .................................................................................................................... 16 

14.a) Bölcsődei ellátás .............................................................................................. 16 
14.c) Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés .............................................. 17 

1.2.3.2  Családi napközi ellátás .............................................................................................. 21 
14.b) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet ................................................. 21 

1.2.3.3  Családi gyermekfelügyelet ........................................................................................ 24 
14.b) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet ................................................. 24 

1.2.3.4  Gyermekek átmeneti gondozása ................................................................................ 27 
1.2.3.4.1  Gyermekek átmeneti otthona ............................................................................... 27 
1.2.3.4.2  Helyettes szülő .................................................................................................... 27 
1.2.3.4.3  Családok átmeneti otthona .................................................................................. 27 

12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 
ellátása ...................................................................................................................... 27 

1.3  A gyermekvédelmi szakellátások feladatai ........................................................................... 30 
1.3.1  Otthont nyújtó ellátások ................................................................................................ 30 

1.3.1.1  Nevelőszülő ............................................................................................................... 30 
1.3.1.2  Gyermekotthon .......................................................................................................... 30 
1.3.1.3  Szoctv. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézmény, 
illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek lakóotthona (lásd a 2. pontban!) .................... 30 

12.ba) Otthont nyújtó ellátás ..................................................................................... 30 
1.3.2  Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás (a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményekben) ............................................................................................................... 32 

12.aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás ............................................ 32 
1.3.3  Utógondozói ellátás ....................................................................................................... 36 

12.bb) Utógondozói ellátás ....................................................................................... 36 
2.  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó 
szociális szolgáltatások és intézményi ellátások ................................................................................... 39 

2.1  Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai a szociális ellátás támogatási 
jogcímei esetében: ............................................................................................................................. 39 
2.2  Szociális alapszolgáltatások feladatai .................................................................................... 40 

11.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai................... 40 
2.2.1  Családsegítés ................................................................................................................. 40 
2.2.2  Szociális étkeztetés ........................................................................................................ 43 

11. c) Szociális étkeztetés .......................................................................................... 43 
2.2.3  Házi segítségnyújtás ...................................................................................................... 46 

11.d) Házi segítségnyújtás ......................................................................................... 46 
2.2.4  Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás ............................................................ 50 



3 

11.e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás .............................................. 50 
2.2.5  Utcai szociális munka .................................................................................................... 52 

11.i) Utcai szociális munka ....................................................................................... 52 
2.2.6  Nappali intézményi ellátások ........................................................................................ 55 

2.2.6.1  Idősek nappali intézményi ellátása (idősek klubja) ................................................... 55 
11.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása ............................................................ 55 
11.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása.......................... 55 

2.2.6.2  Fogyatékos személyek nappali intézménye ............................................................... 59 
11.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása.......................... 59 
14.c) Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés .............................................. 59 

2.2.6.3  Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása ..................................................... 63 
11.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 63 

2.2.6.4  Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása ........................................................ 67 
11.h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása
 ................................................................................................................................... 67 

2.2.6.5  Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (nappali melegedő) ................................ 70 
11.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 70 

2.3  Szakosított ellátási formák .................................................................................................... 73 
2.3.1  Tartós bentlakásos intézmények .................................................................................... 73 

2.3.1.1  Idősek otthona ........................................................................................................... 73 
12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása .................................................. 73 
12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása ............................................ 73 
12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás ................................................................ 73 

2.3.1.2  Pszichiátriai betegek otthona és/vagy rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthona .................................................................................................. 77 

12.aba) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, 
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonának és 
rehabilitációs intézményeinek támogatása ................................................................ 77 
12.abb) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, 
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) lakóotthonainak támogatása ............ 78 

2.3.1.3  Szenvedélybetegek otthona és/vagy rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú lakóotthona .................................................................................................. 80 

12.aba) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, 
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonának és 
rehabilitációs intézményeinek támogatása ................................................................ 80 
12.abb) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, 
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) lakóotthonainak támogatása ............ 81 

2.3.1.4  Fogyatékos személyek otthona és/vagy rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 
rehabilitációs célú lakóotthona .................................................................................................. 83 

12.aba) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, 
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonának és 
rehabilitációs intézményeinek támogatása ................................................................ 83 
12.abb) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, 
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) lakóotthonainak támogatása ............ 84 

2.3.1.5  Hajléktalanok otthona és/vagy rehabilitációs intézménye ......................................... 87 
12.bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 
ellátása ...................................................................................................................... 87 

2.3.2  Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmények ................................................. 89 
2.3.2.1  Időskorúak gondozóháza ........................................................................................... 89 



4 

12.bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 
ellátása ...................................................................................................................... 89 
12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása ............................................ 89 

2.3.2.2  Fogyatékos személyek gondozóháza ......................................................................... 93 
12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 
ellátása ...................................................................................................................... 93 

2.3.2.3  Pszichiátriai betegek átmeneti otthona ...................................................................... 96 
12.bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 
ellátása ...................................................................................................................... 96 

2.3.2.4  Szenvedélybetegek átmeneti otthona ........................................................................ 98 
12.bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 
ellátása ...................................................................................................................... 98 

2.3.2.5  Éjjeli menedékhely .................................................................................................. 101 
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei .................................................................. 101 

2.3.2.6  Hajléktalan személyek átmeneti szállása ................................................................. 103 
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei .................................................................. 103 

3.  A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (Kvtv. 8. számú melléklet II/2. pont) ........ 106 
 



5 
 

A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések 
 

2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről Kvtv. 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyvt. 

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről Ttv. 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Közokt. tv. 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szoctv. 

2007. évi CXXI. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 2007. évi 
CXXI. tv. 

320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról, 
továbbá egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a működési engedélyeztetéssel 
összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 

320/2009. 
Korm. 

rendelet 

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények 
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről Szmr. 

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a 
rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott 
személyek állapotának felülvizsgálatáról 

92/2008. 
Korm. 

rendelet 

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről  

Gymr. 

133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról 

133/1997. 
Korm. 

rendelet 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 

235/1997. 
Korm. 

rendelet 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról 

29/1993. 
Korm. 

rendelet 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 

15/1998. 
NM rendelet 

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes 
szabályairól 

36/2007. 
SzMM 

rendelet 
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1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

1/2000. 
SzCsM 

rendelet 

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról    

9/2000. 
SzCsM 

rendelet 

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról 

8/2000. 
SzCsM 

rendelet 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről 

9/1999. 
SzCsM 

rendelet 
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Technikai információk 
A segédlet összeállítása során a Gyvt. és a Szoctv. szerkezetét követtük, elsősorban az egyes szociális 
szolgáltatási formák, intézménytípusok könnyebb beazonosíthatósága és a szakmai (dokumentációs) 
feltételrendszer egyértelmű megfogalmazhatósága érdekében. 
Erre azért is szükség van, mert a Kvtv. 3. sz. melléklete egy-egy jogcím, vagy jogcímcsoport esetén 
egymástól nagyban különböző ellátási formák támogatási szabályait fogalmazza meg egy pont alatt, 
ugyanakkor ezen ellátási formák teljesítendő szakmai normái teljesen különbözőek. 
Nem fordulhat elő például, hogy fogyatékos és demens betegek nappali intézményi ellátását végző 
intézmény kerül ellenőrzésre, mert ilyen intézmény egyszerűen nem létezik, ugyanakkor mindennapos 
olyan intézmény ellenőrzése, ahol az idősek nappali ellátása és a demens betegek nappali ellátása a 
finanszírozás meghatározója. 
Ez a szerkezet lehetővé teszi, hogy a Kvtv. 3. sz. melléklet szerinti támogatási jogcímek és a szociális 
ellátás formái könnyen egymás mellé rendelhetőek legyenek. (Mind a szöveg, mind a tartalomjegyzék 
tartalmazza a Kvtv. 3. számú melléklet szerinti támogatási jogcímpontokat is. Utóbbiak a 
tartalomjegyzékben dőlt betűvel jelennek meg.) 
 
A külön jelölés nélküli, dőlt betűs szövegrészek a Kvtv. 3. és 8. sz. melléklete megfelelő pontjának 
tartalmával azonosak. 
A jogcímcsoportok, jogcímek, aljogcímek alkalmazott számozása és elnevezése azonos az EBR42 
Önkormányzati információs rendszerben találhatóakkal. 
A további jelöléssel bíró, dőlt betűs szövegrészek jogszabály, vagy állásfoglalás szó szerinti idézetei. 
Az egyéb jogszabályi hivatkozások a dokumentum végjegyzeteiben találhatóak. Ezek római 
számokkal vannak jelölve (pl.: XX  - a huszadik végjegyzet). 
Számítógépen történő használat esetén a római számokra történő dupla kattintással a keresett 
végjegyzethez juthatunk. A végjegyzetben található jelölésre történő dupla kattintás visszavisz 
bennünket a szövegbe. (Előfordul, hogy ez nem működik, ilyenkor a bezárás, újranyitás megoldja a 
problémát.) 
Ugyancsak digitális használat esetén az ilyen jelölések esetén a ctrl+kattintás a jelölt helyre 
(jogszabály idézethez, fogalom-meghatározáshoz) való ugrás módja. (A szövegbe történő visszaugrás 
javasolt módja: oldalszám megjegyzése és az F5 gomb használata.) 
Az állásfoglalásokra mutató hivatkozások (pl.: 515/2-0/2010-017GYFO) kizárólag a kincstári 
hálózathoz való csatlakozás esetén működnek. 
A magyarázó szövegek általában lábjegyzetekben találhatóak, azonban a nagyobb terjedelmű 
magyarázó szövegeket a – behúzással – a szövegben helyeztük el. 
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Fogalom-meghatározások 
 

Működési nap: 
Az év azon napjai, melyek során a felnőtt- vagy gyermekvédelmi szociális szolgáltató, vagy szociális 
intézmény működik, az ellátottak a szociális ellátást igénybe veszik, vagy igénybe vételének 
lehetősége fennáll. 
Működési nap csak az a nap lehet, melyre vonatkozóan a fenntartó érvényes, jogerős működési 
engedéllyel rendelkezik. 

Ellátási nap: 
Egy ellátási nap = egy ellátott egy napi ellátása (a nem bentlakásos ellátások esetében, kivéve a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátását), amelynek során a gyermek- vagy 
felnőttvédelmi szociális ellátás alanya effektív segítségnyújtásban részesül. Az ellátási napok 
számításánál az ideiglenesen – egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket, az adott napon 
ellátásban nem részesülőket nem szabad figyelembe venni. 
A napi ellátás időtartamától, a találkozások számától, az ellátó személyzet létszámától függetlenül egy 
ellátottnak naponta csak egy ellátási napja lehet. 
Ellátási napot teljesíteni csak azokon a (működési) napokon lehet, amelyeken a fenntartó érvényes, 
jogerős működési engedéllyel rendelkezik. 

Gondozási nap:1 
Egy gondozási nap = egy ellátott egy napi intézményi ellátása (pszichiátriai és szenvedélybetegek 
nappali szociális intézményében, tartós és átmeneti bentlakást biztosító szociális intézményben, 
gyermekek átmeneti gondozását biztosító és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben), 
amely az intézménybe történő felvétel (az intézményi jogviszony2 kezdetének) napjával kezdődik és 
annak végleges elhagyásával (az intézményi jogviszony megszűnésével) fejeződik be. A gondozási 
napok számításánál az ideiglenesen – egészségi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe kell 
venni. Az intézményi jogviszony – a kórházi és a gyermekvédelmi szakellátást kivéve – egy évi 
folyamatos távollét esetén megszűnik. (Ez alól kivétel a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali 
szociális intézménye, ahol a gondozási napok körébe nem számítanak bele a 30 napnál hosszabb 
távollétek napjai, a távollét első napjától.) 
Gondozási napot teljesíteni csak azokon a (működési) napokon lehet, amelyeken a fenntartó érvényes, 
jogerős működési engedéllyel rendelkezik. 
„férőhely: a működési engedélyben meghatározott legmagasabb napi ellátotti létszám.” [1/2000. 
SzCsM rendelet 2. § k.) pontja]  

Éves átlaglétszám: 
(Azonos az egyszerű számtani átlag fogalmával.) 

Éves átlaglétszám fő
ellátási napok vagy gondozási napok száma az év során

működési napok száma az év során
 

Fontos: az átlaglétszám nem azonos a támogatást meghatározó – bizonyos esetekben fiktív –
mutatószámmal. Ahol a működési engedély engedélyezett férőhelyek számát, ellátható személyek 
számát tartalmaz, ott az átlaglétszám – és nem a támogatás mértékét meghatározó mutatószám – az a 
létszám-mutató, amelyet viszonyítani kell (lehet) a működési engedélyben feltüntetett férőhelyek 
számához. 

                                                      
 
1 - Nem azonos a Kvtv. 3. számú melléklet, kiegészítő szabályok 2. pontjával annyiban, hogy kiterjesztettük a 
fogalmat – az ott megfogalmazott mutatószám számítási szabályoknak megfelelően – a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali szociális intézményére is. 
2 - Lásd: Szoctv. V. Fejezet! 
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Mutatószám: 
A támogatás mértékét meghatározó, a Kvtv. 3. sz. melléklet adott pontjában meghatározott módon 
számított szám (ellátottak száma, hónapok száma). Az ellátottak száma elnevezésű mutatószámok 
(ahol a mennyiségi egység: fő) nem feltétlenül, csak bizonyos esetekben egyenlők az éves 
átlaglétszámmal. 
Az ellátottak száma elnevezésű mutatók számítási módja az alábbi: 

Mutatószám fő
ellátási napok vagy gondozási napok száma az év során

Kvtv. 3. sz. mell. szerinti osztószám 251 vagy 365
 

A fenti képletben a nevező mindig a Kvtv. 3. sz. melléklet szerinti osztószám, függetlenül attól, hogy 
az adott intézmény, szolgáltatás csak az év egy részében, vagy egészében működött. 
Élelmezési nap: 
Egy élelmezési nap = egy ellátott egy napi étkeztetése. 
Ellátottanként és naponta csak egy lehet, függetlenül attól, hogy a nap során hány étkeztetésben 
részesült. 
Élelmezési napok napi száma = az étkezésben részesülő ellátottak számával. 
Éves élelmezési napok száma = az élelmezési napok napi számának éves összesítése. 
Az étkeztetésre vonatkozó támogatási jogcímek esetében az ellátási és az étkezési napok száma 
szinonim fogalmak. 
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1. A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ 1997. ÉVI XXXI. 
TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK 

1.1 Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai a gyermekvédelmi szociális 
ellátás támogatási jogcímei esetében: 

− a vizsgált önkormányzat 2011. évi beszámolójának 31., 51. űrlapjai, 
− a vizsgált szociális intézmény alapító okirata, módosításai, 
− amennyiben a szociális intézményt intézményfenntartó társulás tartja fenn: a vizsgált 

időszakban érvényes társulási megállapodás, 
− intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a Kormány általános hatáskörű 

területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés(ek), önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− egyéb, pótlólagos adatkérés eredményeként rendelkezésre álló dokumentumok, 
− a belső felülvizsgálat megtörténtét dokumentáló felülvizsgálati lap, 
− az Fpartner programból a Felülvizsgálat előkészítés/Felülvizsgálat (2011) előkészítése/Egy 

önkormányzat lapjai menüpontban előállítható táblák: 
o szakfeladatok ellenőrzése, 
o működési engedélyek tábla, 
o önkormányzati összesítő Segédtábla szociális adatai és „Szociális” tábla intézményi és 

összesített adatok, 
o beszámoló és Segédtábla adatok összehasonlító tábla, 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó – a Gymr. alapján kiadott – 2011. évre érvényes 
jogerősítő záradékkal ellátott működési engedélye, módosításai, kiegészítései (kivéve a 
gyermekjóléti szolgálat esetén a 2000 főnél kevesebb lakossal rendelkező településeket), 

− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó Állami 
Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) által végzett ellenőrzésről készült jelentés, 

− a működést engedélyező szerv éves ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv. 
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1.2 Gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 

1 . 2 . 1  G y e r m e k j ó l é t i  s z o l g á l a t  

11.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott 
szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik 
működési kiadásaihoz kapcsolódik. 
Ezek a feladatok különösen: 
a Szoctv. 64. §-ábanI meghatározott családsegítés, 
a Gyvt. 39. §-ábanII meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, 
a 40. §-ábanIII meghatározott gyermekjóléti szolgálat, 
a 41. §-ának (4) bekezdéseIV szerinti napközbeni ellátás, valamint 
a 44. §-ábanV meghatározott házi gyermekfelügyelet 
működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint. 

11.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat (2000 fő lakosságszámig működési 
engedély nélkül) 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg. 
 FAJLAGOS ÖSSZEG  250 forint/fő 
A hozzájárulás a 2000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti meg a település 
lakosságszáma szerint, szolgáltatásonként. 
A 2000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működési engedéllyel 
végző települési önkormányzatot az ab) pont szerinti hozzájárulás illeti meg. Ha az önkormányzat csak 
az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) pont szerinti 
hozzájárulás 50%-a, valamint az e jogcímű hozzájárulás jár. Mindkét szolgáltatást működtető 2000-
nél kisebb lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti hozzájárulás mellett nem jogosult az e 
jogcímű hozzájárulásra. 

11.ab (2) Gyermekjóléti szolgálat (70000 fő lakosságszámig működési 
engedéllyel) 

A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési 
önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000-et. A hozzájárulás (H) a 
települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
H = (L/5000) x 3 950 000 forint 

11.ac (2) Gyermekjóléti szolgálat (70001-110000 lakosságszám esetén 
működési engedéllyel) 

A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 70 001-110 000 
lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás (H) a települési önkormányzatot 
lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
H = (L/7000) x 3 950 000 forint 

11.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat (110000 fő lakosságszám felett 
működési engedéllyel) 

 A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 110 000-nél 
nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás (H) a települési 
önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
H = (L/8000) x 3 950 000 forint 
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Ha az önkormányzat az ab)-ad) pontok szerinti hozzájárulások esetén csak az egyik szolgáltatást 
működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott hozzájárulás 50%-a jár. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1.  A gyermekjóléti szolgálat fenntartójának rendelkeznie kell a Gymr. szerinti, a működési engedély 
kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. (Kivétel a 2000 fő lakosságszámot el 
nem érő települések.) 

2.  A hozzájárulás teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében – a 11. aa) 
pont szerinti hozzájárulás kivételével – működési engedéllyel működik.3 

3. Ellátási szerződés esetén is kizárólag a működési engedélyben ellátási területként megjelölt 
település önkormányzata, társulás esetén gesztor önkormányzata jogosult a normatív 
hozzájárulásra.4Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás 
székhely szerinti önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

4. Intézményi, vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – ellátási 
területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

5. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16.§-ábanVI foglaltaknak.5 

6.  Ha a települési önkormányzat többcélú kistérségi társulással kötött külön megállapodás alapján 
látja el a feladatot, akkor a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási területként 
feltüntetett települések lakosságszámát kell figyelembe venni a megfelelő jogcím meghatározása 
során.6 

7.  Ha az önkormányzat csak gyermekjóléti szolgáltatás (vagy csak családsegítés) feladatellátásban 
érintett, akkor a támogatás 50 %-a illeti meg. Egy lakosra csak egyszer igényelhető a támogatás.7 

                                                      
 
3 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 7. pont: A 11.a)-b), 11. e), 11.i)  pontokban szereplő 
hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében - a 11. aa) pont szerinti 
hozzájárulás kivételével - működési engedéllyel működik. 
Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a működés 
megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben 
a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen 
működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
4 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 3. pont: A helyi önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 
120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív 
hozzájárulás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező fenntartója 
jogosult, kivéve a 11. a) pontot, amely jogcímnél - ellátási szerződés esetén is - a települési önkormányzat 
jogosult a normatív hozzájárulásra. 
5 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont: Intézményi társulás keretében történő működtetése 
esetén 

− a jogosultságot a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének 
nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes, 

− a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak 
rendelkeznie kell. 

6 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 4. pont: A települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a 
többcélú kistérségi társulások az általuk nyújtott 11. c), d), e) jogcímek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, 
továbbá az általuk fenntartott intézményekben a 11. ab)-ad), 11. b), 11. f)-h), 12-14. pontok szerinti 
hozzájárulásokra jogosultak az egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy a lakosságszámhoz 
kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vevő települések együttesen kell, 
hogy teljesítsék. Többcélú kistérségi társulás 11. ab)-ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultsága mellett a 
társulásban résztvevő települési önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás. 
7 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 7. pont: A 11. a) pontra vonatkozóan: egy lakosra csak egyszer 
igényelhető a normatív hozzájárulás. 
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8. A 11.aa (2) pont szerinti támogatás igénybe vétele esetén az alábbi feltételek meglétét kell 
ellenőrizni: 
− a támogatást igénybevevő önkormányzat lakosságszáma nem érheti el a 2000 főt, 
− a gyermekjóléti szolgálatra az önkormányzat közigazgatási területére vonatkozóan nem lehet 

működési engedély, 
− hatályos működési engedéllyel a 11.ab) pont szerinti támogatás vehető igénybe, 
− intézményi vagy többcélú kistérségi társulás 11. ab)-ad) pontok szerinti hozzájárulásra 

jogosultsága mellett a társulásban részt vevő települési önkormányzatnak a 11. aa) pont 
szerinti hozzájárulás nem jár. 

9. A 11.ab (2) pont szerinti támogatás igénybe vétele esetén az alábbi feltételek meglétét kell 
ellenőrizni: 
− a támogatást igénybevevő önkormányzat lakosságszáma nem lehet több, mint 70 000 fő, 
− a gyermekjóléti szolgálatra vonatkozóan az önkormányzatnak (vagy a feladatot ellátó, az 

önkormányzattal ellátási szerződést kötött fenntartónak) rendelkeznie kell a közigazgatási 
területére érvényes működési engedéllyel. 

10. A 11.ac (2) pont szerinti támogatás igénybe vétele esetén az alábbi feltételek meglétét kell 
ellenőrizni: 
− a támogatást igénybevevő önkormányzat lakosságszáma több, vagy egyenlő lehet, mint        

70 001 fő és nem haladhatja meg a 110 000 főt, 
− a gyermekjóléti szolgálatra vonatkozóan az önkormányzatnak (vagy a feladatot ellátó, az 

önkormányzattal ellátási szerződést kötött fenntartónak) rendelkeznie kell a közigazgatási 
területére érvényes működési engedéllyel. 

11.  A 11.ad (2) pont szerinti támogatás igénybe vétele esetén az alábbi feltételek meglétét kell 
ellenőrizni: 
− a támogatást igénybevevő önkormányzat(ok) lakosságszáma meghaladja a 110 000 főt, 
− a gyermekjóléti szolgálatra vonatkozóan az önkormányzatnak (vagy a feladatot ellátó, az 

önkormányzattal ellátási szerződést kötött fenntartónak) rendelkeznie kell a közigazgatási 
területére érvényes működési engedéllyel. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye módosításai, kiegészítései (kivéve a 2000 főnél kevesebb lakossal 
rendelkező településeket), 

− társulási megállapodások, 
− ellátási szerződés(ek), önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
[Gyvt. 29. § (1)VII], 

− intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a Kormány általános hatáskörű 
területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A gyermekjóléti szolgálat fenntartója rendelkezik-e a Gymr. szerinti, a működési engedély 
kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal? (Kivétel a 2000 fő lakosságszámot el 
nem érő települések.) 
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2.  Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepelnek-e a szociális és a gyermekjóléti alapszolgáltatások általános 
feladatai? 

3.  Fel van-e tüntetve minden társult település a működési engedélyben ellátási területként?  
4. Ha a települési önkormányzat többcélú kistérségi társulással kötött külön megállapodás alapján 

látja el a feladatot, akkor a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási területként 
feltüntetett települések lakosságszámát vették-e figyelembe a megfelelő jogcím meghatározása 
során. 

5.  Egy lakosra csak egyszer igényeltek-e támogatást? 
6. Töredékévi működtetés esetén a hozzájárulás igénylése, elszámolása a működés megkezdését 

követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig történt-e? 
7. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 

Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes?8 

8. Intézményi, vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9 Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

10.  Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

11.  Ellátási szerződés esetén is kizárólag a működési engedélyben ellátási területként megjelölt 
település önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

12.  Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

13.  A működési engedély egy példányával, valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?9 

14.  A gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentesen biztosították-e? [Gyvt. 40. § (4) bekezdésVIII] 

1 . 2 . 2  G y e r m e k j ó l é t i  k ö z p o n t  

11.b) Gyermekjóléti központ 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 099 400 forint/központ 
A hozzájárulás a Gyvt. 40. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat 
biztosító gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik. 
A hozzájárulás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 lakosságszámú települési 
önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok száma szerint illeti 
meg. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A gyermekjóléti központ fenntartójának rendelkeznie kell a Gymr. szerinti, a működési 
engedélykiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

                                                      
 
8 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
9 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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3.  A támogatást igénylő önkormányzatnak, illetve az általa fenntartott intézménynek kell a feladatot 
ellátni. 

4. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek -
ellátási területként - szerepelnie kell a működési engedélyben. 

5. A támogatást igénybevevő önkormányzat lakosságszámának (társulás esetén a társult 
önkormányzatok összlakossága) el kell érnie a 40 000 főt. 

6.  Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

7.  A hozzájárulás teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében – a 11. aa) 
pont szerinti hozzájárulás kivételével – működési engedéllyel működik.10 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
[Gyvt. 29. § (1)IX], 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a Gyvt. 139. § (1) bekezdése és a 235/1997. Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti személyi 

nyilvántartás. Nem kell nyilvántartásba venni az adatokat a gyermekjóléti központ speciális 
szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális munka és a 
készenléti szolgálat esetén. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A gyermekjóléti központ fenntartója rendelkezik-e a Gymr. szerinti, a működési engedély 
kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal? 

2.  Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról a jogszabályban előírt adattartalommal alkotott-e 
rendeletet/határozatot?  A rendeletben/határozatban szerepel-e a gyermekjóléti központ? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?11 

                                                      
 
10 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 7. pont: A 11.a)-b), 11. e), 11.i)  pontokban szereplő 
hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében - a 11. aa) pont szerinti 
hozzájárulás kivételével - működési engedéllyel működik. 
Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a működés 
megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben 
a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen 
működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 



16 

6.  Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8.  Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9.  A támogatást igénybevevő önkormányzat lakosságszáma (társulás esetén a társult önkormányzatok 
összlakossága) eléri-e a 40 000 főt? 

10. Töredékévi működtetés esetén a hozzájárulást a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, 
illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig - időarányosan vették-e igénybe? 

11.  A gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentesen biztosították-e? [Gyvt. 40. § (4) bekezdés] 

1 . 2 . 3  G y e r m e k e k  n a p k ö z b e n i  e l l á t á s a  

1 . 2 . 3 . 1  B ö l c s ő d e  

14.a) Bölcsődei ellátás 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/fő 
A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) 
bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe. 
Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, akkor az 
ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni. 
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési 
díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 
A bölcsődében a Közokt. tv. 30. § (1) bekezdéseX alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve a 
Közokt. tv. 30. § (6) bekezdéseXI alapján fejlesztő felkészítésben részesülő gyermek után az 
önkormányzat e hozzájáruláson túlmenően igénybe veheti a 16.bb) és a 16.bc) pont szerinti 
hozzájárulást, amennyiben a feladat ellátásáról a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 25-28. §-aiban foglalt 
követelményeknek megfelelően gondoskodik. 
A Közokt. tv. 33. §-ának (14) bekezdéseXII szerinti egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között 
ellátásban részesülő bölcsődés korú, második életévüket betöltő gyermekek után nem az e pontban 
meghatározott, hanem a 15. a) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe az ott megállapított 
feltételeknek megfelelően. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok12 száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a 
bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma 
alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel. 

                                                                                                                                                                      
 
11 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
12 - Ha a Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja szerinti gondozási nap fogalomnak megfelelően 
számítanánk, akkor nem a megjelent, hanem a beíratott gyermekeket kellene figyelembe venni. Ez ellentmond az 
elszámolásra vonatkozóan megfogalmazott szabálynak. Elszámolásnál az éves ellátási napok számát kell osztani 
251-gyel. Ez igaz minden olyan jogcím esetén, amikor a Kvtv. 3. sz. melléklete gondozási napot és ténylegesen 
ellátottak számát említ. 



17 

14.c) Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 

14.c (1) Ingyenes és kedvezményes  intézményi étkeztetés 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/fő 
A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) 
bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt. 148. § (5) bekezdésének a) 
pontjaXIII  alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülnek. 
Az ellátottak számának - a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása 
kivételével - meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével 
meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, 
naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok 
száma osztva 251-gyel. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1.  A bölcsőde fenntartójának rendelkeznie kell a Gymr. szerinti, a működési engedély kiadásáról 
szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3.  Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4.  Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16.§-ában foglaltaknak. 

5. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem lehet több az engedélyezett létszámnál, kivéve, ha a 
működési napok száma éves szinten meghaladja a 251 napot.13 

6.  A Kvtv. 3. sz. melléklet 14.a) és 14.c) pont alatt meghatározott támogatás mellett igénybe vehető a 
Kvtv. 3. sz. melléklet 16.bb) Korai fejlesztés, gondozás és 16.bc) Fejlesztő felkészítés jogcímen 
szereplő hozzájárulás is, a jogcímen történő igénylés egyébként fennálló feltételeinek teljesítése 
mellett. 

7.  Egységes óvoda-bölcsőde intézmény [Közokt. tv. 33. § (14) bekezdése] keretei között ellátásban 
részesülő bölcsődés korú, második életévüket betöltő gyermekek után nem az e pontban 
meghatározott, hanem a Kvtv. 3. számú melléklet 15. a) pontja szerinti normatív hozzájárulás 
vehető igénybe az ott megállapított feltételeknek megfelelően. 

8. Az ingyenes intézményi étkeztetés mutatószáma nem haladhatja meg a bölcsődei ellátás jogcímen 
elszámolt mutatószámot. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
[Gyvt. 29. § (1)], 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 

                                                      
 
13 - Amennyiben a nyitvatartási napok száma (2011-ben 255 munkanap volt!) nagyobb, mint a Kvtv. 3. sz. 
melléklet szerinti 251-es osztószám, akkor – hetes bölcsődék esetén biztosan – lehet magasabb a mutatószám, 
mint az engedélyezett férőhelyek száma. 
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− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 
felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 

− orvosi igazolás, javaslat a gyermek 3. életévének betöltését követő meghosszabbítás esetén, 
− a Gyvt. 139. § (1) bekezdéseXIV és a 235/1997. Korm. rendelet 1. sz. mellékleteXV szerinti 

személyi nyilvántartás, 
− ha az igénybevételről az intézményvezető dönt, a Gyvt. 32. § (4) bekezdésXVI szerinti 

megállapodás, 
− nyilvántartás a Gyvt. 148. § (5) bekezdés a) pontja alapján kedvezményben részesülő 

gyermekekről, 
− Gyvt. 33.§ (3) bekezdés c)XVII pontja szerinti szülői nyilatkozatok, 
− határozat a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, 
− a 133/1997. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti „Nyilvántartás az ellátási 

napokról”XVIII, 
− a 133/1997. Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti „Nyilvántartás az étkezést 

igénybevevőkről” XIX, 
− 133/1997. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdés szerinti szülői nyilatkozatokXX, 
− a fogyatékosság tényét alátámasztó dokumentumok (amennyiben fogyatékos gyermeket is 

ellátnak). 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A bölcsőde fenntartója rendelkezik-e a Gymr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, 
jogerősítő záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról a jogszabályban előírt adattartalommal alkotott-e 
rendeletet/határozatot?  A rendeletben/határozatban szerepel-e a bölcsőde? 

3.  Az intézmény csak a működési engedélyben meghatározott ellátási területen élőknek nyújtott-e 
ellátást, és csak ezen ellátottak után vettek-e igénybe normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

5. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

6. A működési engedély egy példányával, valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?14 

7.  Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

8. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

9.  Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

10. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16.§-ában foglaltaknak? 

11. A bölcsődei gondozás megkezdése és megszüntetése esetén betartották-e a gyermek életkorára 
vonatkozó korlátozó rendelkezéseket? 

                                                      
 
14 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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• Általános szabály: a gyermek húszhetes korától annak az évnek a december 31. napjáig vehető 
fel, amely évben a harmadik életévét betölti, illetőleg harmadik életévének betöltését követő 
augusztus 31-ig gondozható bölcsődében. 

• Különös szabály: abban az esetben – a bölcsőde orvosának megállapítása és erre vonatkozó 
igazolása alapján – ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje miatt még nem érett az 
óvodai nevelésre, negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható 
bölcsődében. 

• Fogyatékos gyermekre vonatkozó szabály: a gyermek húszhetes korától annak az évnek a 
december 31. napjáig vehető fel, amely évben az ötödik életévét betölti, illetőleg hatodik 
életévének betöltését követő augusztus 31-éig részesülhet bölcsődei ellátásban. 
[15/1998. NM rendelet 36. § (1)-(2) bekezdés, 41. § (2) bekezdés, 43. § (1) bekezdésXXI]  

12. Rendelkezik-e az intézmény a bölcsőde orvosának javaslatával azon gyermekre vonatkozóan, aki a 
harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az 
óvodai nevelésre és bölcsődei gondozását legfeljebb a negyedik életévének betöltését követő 
augusztus 31-ig meghosszabbították? 

13. Ötödik életévét betöltött fogyatékos gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleménye 
rendelkezésre áll-e? 

14.  Azon fenntartó, amely egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, az 
állami hozzájárulás igénybevételénél csak egy intézménytípusnál vette-e figyelembe az ellátásban 
részesülő gyermeket? 

15. Amennyiben az igénybevételt az intézményvezető intézkedése alapozta meg, kötöttek-e 
megállapodást a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével a Gyvt. 32. § (4) bekezdése 
szerint? 

16. Vezetik-e a Gyvt.139. § (1) bekezdés szerinti személyi nyilvántartást? 
17. Vezet-e nyilvántartást a Gyvt. 148. § (5) bekezdése a) pontja alapján kedvezményben részesülő 

gyermekekről? 
18. Az intézmény vezeti-e az ellátási napokra vonatkozó nyilvántartást a 133/1997. Korm. rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően, azt havonta és évente összesíti-e? 
19. Figyelembe vették-e, hogy gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek után is 

igényelhető ez a hozzájárulás.15 
20. A gyermekek éves átlaglétszáma nem haladja-e meg a működési engedélyben szereplő 

engedélyezett férőhelyszámot? Naponként egy bölcsődei csoportban maximálisan 12 ellátott 
vehető figyelembe, kivéve, ha: 
− a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, ebben az esetben a 

csoportban 14 gyermek16 nevelhető, gondozható, 
− fogyatékos gyermeket is ellátnak, ebben az esetben a csoportban legfeljebb 10 gyermek lehet, 
− a bölcsődei csoportban kizárólag fogyatékos gyermeket látnak el, ebben az esetben a 

csoportban legfeljebb 6 gyermek gondozható.XXII 
A Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/1025/1/2009. számú 
állásfoglalása szerint: <<A bölcsődék esetében a személyes gondoskodást nyújtó 

                                                      
 
15 - Kvtv. 3. sz. melléklet, 9. pont: [A 12. pontban szereplő, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó 
hozzájárulások (12. aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás  és 12. ba) Otthont nyújtó ellátás  
jogcímek) igénybevételének sajátos szabályai:] 
Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek bölcsődei ellátásban vagy közoktatási 
szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e 
melléklet szerinti normatív hozzájárulások igénybevételére is, az ott meghatározott feltételek szerint. 
16 - Azon csoportokban, ahol a csoportlétszámot 14 főben határozták meg, mindaddig, amíg a csoportlétszám 
nem haladja meg a 12 főt, nem feltétel, hogy csak betöltött két éves gyermekek lehetnek. (Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály 4275-0/2010-017GYFO. számú állásfoglalása.) 
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gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (4) bekezdése 
szerint "a bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételeit, valamint a szakmai munka 
részletes szempontjait az Intézet [Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet] által kiadott 
módszertani levél tartalmazza." A módszertani levél („A bölcsődei gondozás-nevelés 
személyi feltételei” című részben) szerint egy bölcsődei csoport gyermeklétszáma 10 fő 
(sérült gyermeket ellátó csoport esetében 6 fő), és a szakmai szempontokat figyelembe 
véve a bölcsődei csoportok maximális megengedhető feltöltöttsége 120 %. Ez alapján 
a bölcsődékben maximálisan csoportonként naponta 12 fő ellátotti létszám, éves 
átlagban a működési engedélyben engedélyezett létszám fogadható el.>> 
Ezen állásfoglalás és módszertani levél kiadása óta a 15/1998. NM rendelet bölcsődei 
létszámra vonatkozó szabályai megváltoztak (lásd: 15/1998. NM rendelet 40. §), a 
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet17 által kibocsátásra került „A bölcsődei nevelés-
gondozás szakmai szabályai (Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Budapest 
2009.)”18 című módszertani levél, amelynek 4.4. Gyermekcsoportok szervezése című 
pontja (15. oldal) a következőket tartalmazza: „A bölcsődei gyermekcsoport létszámát 
jogszabály határozza meg [15/1998. (IV. 30) NM rendelet 40.§. (2).]. Ennél magasabb 
létszám szakmailag nem fogadható el, …” 
Mindezek alapján a fent leírt csoportonkénti létszámkorlátok napi szinten sem 
léphetők túl. 

21. Hetes bölcsőde esetén (is) a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámot az éves 
átlaglétszámhoz kell viszonyítani. Hetes bölcsődék esetében a támogatás mértékét meghatározó 
mutató lényegesen (~45,4 %-kal19) magasabb lehet, mint az engedélyezett férőhelyek száma. 

22. Az ellenőrzési feltételeknek megfelelő, tényleges ellátásban részesülő (bölcsődében megjelent, 
bent tartózkodó) gyermekek számának összesítése alapján határozták-e meg az ellátási napok 
számát? 

23. Az elszámolás során a bölcsődei ellátottak számát úgy állapították-e meg, hogy a havi jelentőlap 
szerint a tényleges ellátásban részesülő (bent tartózkodó) gyermekek száma alapján összesített 
(teljesített) ellátási napok számát elosztották-e 251-gyel? 

24. Az ingyenes intézményi étkezésnél figyelembe vett gyermekek rendelkeznek-e az érintett 
időszakra vonatkozóan, a Gyvt. 148. § (5) bekezdés a) pontja alapján rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosító jegyzői határozattal, illetve fogyatékosság tényét alátámasztó 
dokumentummal? 

25. Az intézmény vezeti-e az étkezést igénybe vevőkre vonatkozó nyilvántartást a 133/1997. Korm. 
rendelet 3. számú mellékletének megfelelően, azt havonta és évente összesíti-e? 

26. Az ingyenes intézményi étkeztetés elszámolása során figyelmen kívül hagyták-e a 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más 
bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett gyermekeket [Gyvt. 148. § (6) bekezdéseXXIII alapján]? 

27. Rendelkezésre álltak-e a 133/1997. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti szülői 
nyilatkozatok? 

28. Ha a bölcsődei ellátás nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. 
melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?20 

                                                      
 
17 - utódja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. 
18 A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai (Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Budapest 2009.) 
megtalálható itt. 
19 -  1,454183267 
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29.  Az ingyenes intézményi étkezés elszámolásánál az étkeztetést igénybe vevő, 100 %-os normatív 
kedvezményre jogosult gyermekek étkezéseinek (működési naponként maximum 1) száma alapján 
összesített éves élelmezési napokat osztották-e 251-gyel? 

 

1 . 2 . 3 . 2  C s a l á d i  n a p k ö z i  e l l á t á s  

14.b) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 268 200 forint/fő 

14.b (1) Családi napközi ellátás, ha a napi nyitvatartási idő összességében 
a heti húsz órát eléri 

14.b (2) Családi napközi ellátás, ha a napi nyitvatartási idő összességében 
a heti húsz órát nem éri el 

A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-aXXIV  alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott családi 
napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe legfeljebb 14 éves korig. 
A hozzájárulás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási idő összességében nem éri el 
a heti 20 órát. 
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési 
díjának normatív alapon21 történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi 
jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített 
éves gondozási napok száma osztva 251-gyel. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A családi napközi fenntartójának rendelkeznie kell a Gymr. szerinti, a működési engedély 
kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Az öt vagy több családi napközit a Gyvt. 43. § (10) bekezdése alapján hálózatban kell működtetni, 
ezért a 2009. 12. 29-én már működő családi napközi fenntartója ennek érdekében 2010. június 30-
áig köteles volt kérni az érintett működési engedélyek módosítását. A működést engedélyező szerv 
legkésőbb 2010. december 31-éig volt köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési 
engedélyt kiadni [320/2009. Korm. rendelet 20. § (4),(6) bekezdéseXXV]. 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

4. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

5. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

6. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem lehet több az engedélyezett létszámnál, kivéve, ha 
működési napok száma éves szinten meghaladja a 251 napot.22 

                                                                                                                                                                      
 
20 A 11. a) – b), 11. e), 11. i) pontokban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a 
szolgáltatás a tárgyév egészében - a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás kivételével - működési engedéllyel 
működik. 
Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a működés 
megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben 
a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen 
működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
21 - lásd a Gyvt. 148. § (5) bekezdés a) – e) pontjait! 
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A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
[Gyvt. 29. § (1)], 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− Gyvt. 139. § (1) bekezdése és a 235/1997. Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti személyi 

nyilvántartás, 
− ha az igénybevételről az intézményvezető dönt, a Gyvt. 32. § (4) bekezdés szerinti 

megállapodás, 
− a fogyatékosság vagy tartós betegség tényét alátámasztó dokumentumok, amennyiben 

fogyatékos vagy tartós beteg gyermeket is ellátnak (pl. szakorvos által kiállított igazolás a 
fogyatékos, ill. tartósan beteg gyermekről), 

− havi jelentőlapok az ellátásban részesülőkről, 
− a 133/1997. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti „Nyilvántartás az ellátási napokról”, 
− Gyvt. 33.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti szülői nyilatkozatok, 
− a működést engedélyező szerv éves ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e a Gymr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2.  Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a családi napközi? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?23 

6.  Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

                                                                                                                                                                      
 
22 - Amennyiben a nyitvatartási napok száma magasabb, mint a Kvtv. 3. sz. melléklet szerinti 251-es osztószám, 
akkor meghaladhatja. 
23 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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8.  Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9.  Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16.§-ában foglaltaknak? 

10.  Az intézmény csak a működési engedélyben meghatározott ellátási területen élőknek nyújtott-e 
ellátást, és csak ezen ellátottak után vettek-e igénybe normatív hozzájárulást? 

11.  Figyelembe vették-e, hogy a napközibe húszhetestől tizennégy éves korig vehető fel a gyermek? 
12.  A családi napköziben a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő, tizennégy évesnél 

fiatalabb gyermeket is figyelembe véve legfeljebb öt gyermeket gondoztak-e (ha az ellátást 
végzőnek a kisegítő feladatokra állandó segítsége van, akkor a fent meghatározott létszám két 
gyermekkel, ha fogyatékos gyermekről van szó, egy gyermekkel lehet magasabb)? 

13. Figyelembe vették-e, hogy amennyiben a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is 
gondoznak, akkor a gondozható gyermekek száma legfeljebb 4 fő, amennyiben valamennyi 
gyermek fogyatékos, abban az esetben legfeljebb 3 fő? Ha az ellátást végzőnek a kisegítő 
feladatokra állandó segítsége van, akkor a fent meghatározott létszám két gyermekkel, ha 
fogyatékos gyermekről van szó, egy gyermekkel lehet magasabb. (Gyvt. 43. §) 

14.  Vezetik-e a 133/1997. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti „Nyilvántartást az ellátási 
napokról”? 

15.  Vezetik-e a Gyvt. 139. § (1) bekezdése szerinti személyi nyilvántartást? 
16.  Ha a heti nyitvatartási idő nem éri el a 20 órát, akkor a 14.b (2) jogcím szerinti normatíva került-e 

elszámolásra? 
 

„A szakmai programban szükséges kitérni a nyitva tartási időre is (melynek 
tartalmaznia kell, hogy van egy fix napi nyitva tartási idő, de ez eltérhet a szülők 
igénybevételétől függően) illetve a szolgáltatótevékenység céljainak 
meghatározásánál, hogy mit, mikor, hogyan és milyen időpontban képzeli el a 
szolgáltató azt a szakmai programban részletesen ki kell fejtenie.” … 
„Álláspontunk szerint a nyitva tartási idő meghatározása egy fix időpont, melyet napi 
szinten kell, hogy meghatározzon a szolgáltató. Ugyanakkor rugalmasan értelmezendő 
abban az esetben, amikor alkalmazkodik a szolgáltató a szülő, család 
igénybevételéhez. A családi napközi abban különbözik többek között egy intézménytől, 
hogy egy rugalmas rendszer, figyelembe veszi a szülő (család) igényeit és illeszkedik a 
szülő időbeosztásához. Természetesen, ha eltérő időpontban kívánja a szülő igénybe 
venni a szolgáltatást, mint az a házirendben szerepel, ezt mindenképpen a 
megállapodásban szükséges rögzíteni.” … 
„A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény {Továbbiakban: 
Költségvetési törvény} 3. számú mellékletének 14/b pontja értelmében a családi 
napközi ellátás és gyermekfelügyelet tekintetében a hozzájárulás 50 %-át veheti 
igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási idő összességében nem éri el a heti 20 
órát. Ennek megfelelően, tehát a szolgáltató napi nyitvatartási ideje határozza meg, 
hogy eléri a heti 20 órát, avagy sem és ennek megfelelően kapja a hozzájárulást 
is.”24 

                                                      
 
24 - Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály 515/2-0/2010-017GYFO sz. 
szakmai iránymutatása. 
Mindezek alapján a kérdést az dönti el, hogy a napi nyitvatartási idő és a heti nyitvatartási rend (heti működési 
napok száma) tekintetében a szakmai program, a házirend, vagy a személyre szóló megállapodások mit 
tartalmaznak. (Napi nyitvatartási idő x nyitvatartási napok száma = heti nyitvatartási óraszám >=20 óra akkor 
100 %-os támogatás, egyébként 50 %-os támogatás jár.) 
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17.  Ha az igénybevételről az intézményvezető dönt, úgy az ellátás megkezdésekor, illetve attól 
számított 15 napon belül a gyermek törvényes képviselőjével a megállapodást megkötötték-e25? 
[Gymr. 13. § (1) bekezdés, illetve Gyvt. 32. § (4) bekezdés] 

18.  Figyelembe vették-e, hogy a családi napköziben gondozott saját gyermek után normatív állami 
hozzájárulást nem lehet igénybe venni26? [Gyvt. 43. § (9) bekezdés] 

19.  Az elszámolás alapját képező havi nyilvántartás alapján állapították-e meg az ellátási napok 
számát? Figyelembe vették-e, hogy az ellátottak létszáma naponta, illetve az ellátottak éves 
átlaglétszáma nem haladhatja meg a működési engedély szerinti férőhelyek számát?27 

20.  Ha a családi napközi ellátás nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. 
sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?28 

21.  Az elszámolás során a mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátási napok számát 
elosztották 251-gyel? 

1 . 2 . 3 . 3  C s a l á d i  g y e r m e k f e l ü g y e l e t  

14.b) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 268 200 forint/fő 

14.b (3) Családi gyermekfelügyelet, ha a napi nyitvatartási idő 
összességében a heti 20 órát eléri 

14.b (4) Családi gyermekfelügyelet, ha a napi nyitvatartási idő 
összességében a heti 20 órát nem éri el 

Ez a hozzájárulás igényelhető a Gyvt. 43/A. §-aXXVI  alapján szervezett, a helyi önkormányzat által 
fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-ben meghatározott életkorú 
gyermekek után is. 
A hozzájárulás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási idő összességében nem éri el 
a heti 20 órát. 
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési 
díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi 

                                                      
 
25 - A Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/1603/2010. sz. szakmai iránymutatása alapján: „a 
családi napközi működési engedélyében meghatározott férőhelyszám az adott napon jelen lévő gyermekek 
maximum létszámát jelenti (a megállapodások száma lehet több mint a működési engedélyben szereplő 
férőhelyszám, de adott napon, adott időpontban csak a működési engedélyben meghatározott létszámú gyermek 
lehet a napköziben)” 
26 - Abban az esetben, ha a szolgáltatásnyújtó személy egyéni vállalkozó és egyben ő maga nyújtja a szolgáltatást 
is, a saját gyermeke után nem veheti igénybe az állami normatív hozzájárulást. Alapítvány, egyesület, non-profit 
Kft., önkormányzat által fenntartott családi napközi esetén, ha a szolgáltatásnyújtó személy alkalmazotti 
jogviszonyban áll a fenntartóval, illetve a szolgáltatás nyújtása a saját otthonban, vagy más e célra kialakított 
helyiségben történik és a szolgáltatásnyújtó a saját gyermekét is gondozza, vagy az alapítvány, egyesület 
elnökének, vagy a nonprofit Kft. tulajdonosának gyermekét, ezen esetekben is igényelhető az állami normatív 
hozzájárulás. (Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály 515/2-0/2010-017GYFO 
sz. szakmai iránymutatása.) 
27 - Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/1025/1/2009. sz. szakmai iránymutatás. Figyelembe 
veendő még a Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF-1962/1/2011. sz. állásfoglalása is, illetve az 
ÖF-1086/2011. állásfoglalás. 
28 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített 
éves gondozási napok száma osztva 251-gyel. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A családi gyermekfelügyelet fenntartójának rendelkeznie kell a Gymr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. Az elszámolásban szereplő mutatószám általában nem haladhatja meg a működési engedélyben 
szereplő létszámot, illetőleg, amennyiben a működési engedély nem egész évre szól, annak 
időarányos részét.29 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
[Gyvt. 29. § (1)], 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− Gyvt. 139. § (1) bekezdése és a 235/1997. Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti személyi 

nyilvántartás, 
− ha az igénybevételről az intézményvezető dönt, a Gyvt. 32. § (4) bekezdés szerinti 

megállapodás, 
− havi jelentőlapok az ellátásban részesülőkről, 
− a 133/1997. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti Nyilvántartás az ellátási napokról, 
− Gyvt. 33.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti szülői nyilatkozatok. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1.  A fenntartó rendelkezik-e a Gymr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2.  Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a családi napközi? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

                                                      
 
29 - Amennyiben a nyitvatartási napok száma nem magasabb, mint a Kvtv. 3. sz. melléklet szerinti 251-es 
osztószám. Ha magasabb, akkor meghaladhatja. 
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4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?30 

6.  Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8.  Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9.  Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16.§-ában foglaltaknak? 

10.  Az intézmény csak a működési engedélyben meghatározott ellátási területen élőknek nyújtott-e 
ellátást, és csak ezen ellátottak után vettek-e igénybe normatív hozzájárulást? 

11.  Figyelembe vették-e, hogy a családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig 
gondozható a gyermek? 

12.  A családi gyermekfelügyelet keretében a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő 
gyermeket is figyelembe véve legfeljebb három gyermeket gondoztak-e? 

13.  Vezetik-e a 133/1997. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti Nyilvántartást az ellátási 
napokról? 

14.  Vezetik-e a Gyvt. 139. § (1) bekezdése szerinti személyi nyilvántartást? 
15.  Ha a heti nyitvatartási idő nem éri el a 20 órát, akkor a 14.b (4) jogcím szerinti normatíva került-e 

elszámolásra?31 
16.  Ha az igénybevételről az intézményvezető dönt, úgy az ellátás megkezdésekor a kérelmezővel, 

illetve törvényes képviselőjével a megállapodást megkötötték-e? 
17.  Figyelembe vették-e, hogy a családi gyermekfelügyelet keretében gondozott saját gyermek után 

normatív állami hozzájárulást nem lehet igénybe venni32? [Gyvt. 43/A. § (5) bekezdés] 
18. Az elszámolás alapját képező havi nyilvántartás alapján állapították-e meg az ellátási napok 

számát? 
19.  Figyelembe vették-e, hogy az ellátottak létszáma naponta, illetve az ellátottak éves átlaglétszáma 

nem haladhatja meg a működési engedély szerinti férőhelyek számát?33 
20.  Ha a családi gyermekfelügyelet nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 

3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?34 

                                                      
 
30 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
31 - Hogy eléri-e a 20 órát, annak megállapítására vonatkozó tudnivalókat lásd az előző pontban! 
32 - Abban az esetben, ha a szolgáltatásnyújtó személy egyéni vállalkozó és egyben ő maga nyújtja a szolgáltatást 
is, a saját gyermeke után nem veheti igénybe az állami normatív hozzájárulást. Alapítvány, egyesület, non-profit 
Kft., önkormányzat által fenntartott családi napközi esetén, ha a szolgáltatásnyújtó személy alkalmazotti 
jogviszonyban áll a fenntartóval, illetve a szolgáltatás nyújtása a saját otthonban, vagy más e célra kialakított 
helyiségben történik és a szolgáltatásnyújtó a saját gyermekét is gondozza, vagy az alapítvány, egyesület 
elnökének, vagy a nonprofit Kft. tulajdonosának gyermekét, ezen esetekben is igényelhető az állami normatív 
hozzájárulás. (Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermek. és Ifjúságvédelmi Főosztály 515/2-0/2010-017GYFO 
sz. szakmai iránymutatás) 
33 - Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/1025/1/2009. sz. szakmai iránymutatása. 
34 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
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21. Az elszámolás során a mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátási napok számát 
elosztották 251-gyel? 

1 . 2 . 3 . 4  G y e r m e k e k  á t m e n e t i  g o n d o z á s a  

1.2.3.4.1 Gyermekek átmeneti otthona 

1.2.3.4.2 Helyettes szülő 

1.2.3.4.3 Családok átmeneti otthona 

12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó 
otthoni ellátása 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek … a Gyvt.-ben szabályozott 
módonXXVII gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az 
átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, 
és a helyettes szülői tevékenység folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a 
hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) 
Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően 
folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, 
családok átmeneti otthona, helyettes szülő… 
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. jogcím, a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok tartós bentlakásos intézményeiben 
ellátottak után a 12. ab) jogcím szerinti normatív hozzájárulás illeti meg az önkormányzatot.  
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők 
otthontalanságának megszüntetéséhez. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1.  A fenntartónak rendelkeznie kell a Gymr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, 
jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2.  Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3.  Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4.  Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5.  Az elszámolásban szereplő mutatószám nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
létszámot, illetőleg amennyiben a működési engedély nem egész évre szól, annak időarányos 
részét. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

                                                                                                                                                                      
 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
[Gyvt. 29. § (1)], 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a Gyvt. 139. § (1) bekezdése és a 235/1997. Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti személyi 

nyilvántartás, 
− a Gyvt. 32. § (4) bekezdés szerinti megállapodás, vagy Gyvt. 32. § (1) b) pontja szerinti 

gyámhatósági határozat, 
− a Gyvt. 45. § (5) bekezdésXXVIII szerinti egyéni gondozási, nevelési tervek, 
− a 133/1997. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti Nyilvántartás az ellátási napokról. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1.  A fenntartó rendelkezik-e a Gymr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2.  Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a gyermekek átmeneti otthona, a helyettes szülő, a családok 
átmeneti otthona közül az ellenőrzés tárgyát képező intézménytípus? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?35 

6.  Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8.  Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9.  Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény vezeti-e a Gyvt. 139. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást a személyes 
gondoskodásban részesülőkről? 

11. Az intézménybe az ellátottak felvétele a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásainak 
megfelelően történt-e? 

12.  Az ellátás megkezdésekor a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével a megállapodást36 
megkötötték-e [Gyvt. 32. § (4) bekezdésXXIX], illetőleg – megállapodás hiányában – 

                                                      
 
35 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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rendelkezésre áll-e a gyámhatósági határozat? [Gyvt. 32. § (1) bekezdés b) pont] A 
megállapodások formai, tartalmi szempontból megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak? 
Családok átmeneti otthona esetén a megállapodás tartalmazza-e a Gymr. 13. §-ának (2) 
bekezdésében foglalt tartalmi elemeket? 

13.  Vezetik-e a 133/1997. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti Nyilvántartást az ellátási 
napokról? 

14.  Az ellátottak száma – intézményenként – nem haladta-e meg az engedélyezett férőhelyek 
számát?XXX 

15.  Figyelembe vették-e, hogy 
− a helyettes szülő – saját gyermekeit is beleszámítva – egyidejűleg legfeljebb négy gyermek 

gondozását végezheti, 
− a gyermekek átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven gyermek teljes 

körű ellátását biztosítja, 
− a családok átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven felnőtt és gyermek 

együttes ellátását biztosítja?XXXI 
16. Az Intézmény csak a működési engedélyében meghatározott ellátási területéről felvett 

ellátottaknak nyújtott ellátást? 
17.  A családok átmeneti otthonában figyelembe vették-e, hogy a gyermek nagykorú testvére csak 21. 

életévének betöltéséig helyezhető el?XXXII 
18.  A megállapodások szerinti ellátás kezdetének időpontja és a tényleges beköltözés időpontja 

megegyezik-e? Ha nem, akkor a tényleges beköltözés időpontjától vették-e figyelembe az 
ellátottak gondozási napjait? 

19.  A gyermek átmeneti gondozásának megkezdésekor – ha az előreláthatólag harminc napnál 
hosszabb lesz – készítettek-e a gyermekre vonatkozó egyéni gondozási nevelési tervet? 

20.  A gyermekek átmeneti gondozásának időtartama nem haladta-e meg a 12 hónapot?XXXIII 

21.  A helyettes szülőnél, a gyermekek átmeneti otthonában, illetve a családok átmeneti otthonában 
ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott 
férőhelyszám 100%-át.  

22.  Ha az elhelyezést meghosszabbították, az a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy 
beleegyezésével történt-e és legfeljebb hat hónapra, szükség esetén a tanítási év végéig történt-e? 

23.  A gyámhatósági határozattal, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, 
illetve állami, vagy intézeti nevelésbe37 vett gyermekek gondozási napjait figyelmen kívül 
hagyták-e? 

24.  Ha a gyermekek átmeneti otthona vagy helyettes szülői ellátás vagy a családok átmeneti otthona 
nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő 
szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?38 

25.  Az elszámolás során a mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátási napok számát 
elosztották-e 365-tel? 

 

                                                                                                                                                                      
 
36 - a Gyvt. 32. § (1) bekezdés c.) pontja szerint az átmenti gondozást nyújtó intézmény esetében a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátás igénybe vételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg. Ebből következően 
gyámhatósági határozat – az átmeneti gondozást nyújtó intézmények esetében – nem feltétlenül szükséges. 
37 - Kvtv. 3. sz. melléklet 12.aa) és 12.ba) pontok szerinti ellátás. 
38 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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1.3 A gyermekvédelmi szakellátások feladatai 

1 . 3 . 1  O t t h o n t  n y ú j t ó  e l l á t á s o k  

1 . 3 . 1 . 1  N e v e l ő s z ü l ő  

1 . 3 . 1 . 2  G y e r m e k o t t h o n  

1 . 3 . 1 . 3  S z o c t v .  h a t á l y a  a l á  t a r t o z ó  f o g y a t é k o s o k a t  
á p o l ó - g o n d o z ó  b e n t l a k á s o s  i n t é z m é n y ,  i l l e t v e  
f o g y a t é k o s o k  v a g y  p s z i c h i á t r i a i  b e t e g e k  
l a k ó o t t h o n a  ( l á s d  a  2 .  p o n t b a n ! )  

12.ba) Otthont nyújtó ellátás 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 739 000 forint/fő 
A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó helyi önkormányzat veheti igénybe azok után a - 
gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett 
3-17 éves gyermekek után, akik az általa fenntartott, Gyvt. 53. §-aXXXIV szerint otthont nyújtó ellátást 
biztosító intézményben, vagy nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre, és 
nem minősítették őket különleges vagy speciális szükségletűnek. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1.  A fenntartónak rendelkeznie kell a Gymr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, 
jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2.  Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3.  Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4.  Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5.  Az elszámolásban szereplő mutatószám nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
létszámot, illetőleg, amennyiben a működési engedély nem egész évre szól, annak időarányos 
részét. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
[Gyvt. 29. § (1)], 

− társulási megállapodás(ok), 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
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− a Gyvt. 139. § (1) bekezdés szerinti személyi nyilvántartás, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat gondozási nap nyilvántartása, az intézmény adatszolgáltatása a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat felé39, 

− a Gyvt. 55. § (1) bekezdésXXXV és 57. § (3) bekezdés c)XXXVI pontja szerinti egyéni gondozási-
nevelési tervek, 

− a települési önkormányzat jegyzője, vagy a gyámhivatal (együtt: gyámhatóság) Gyvt. 32. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti határozata. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e a Gymr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2.  Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a nevelőszülői hálózat, gyermekotthon közül az ellenőrzés 
tárgyát képező intézménytípus? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4.  Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5.  A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?40 

6.  Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8.  Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9.  Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10.  Az intézmény vezeti-e a Gyvt. 139. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást a személyes 
gondoskodásban részesülőkről? 

11.  Az intézmény valamennyi, ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe 
vett gyermekre vonatkozóan rendelkezik-e a Gyvt. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
gyámhatósági határozattal?41 

12.  Az otthont nyújtó ellátásban a gyermek ellátása egyéni gondozási-nevelési terv alapján történt-e? 
[Gyvt. 55.§ (1) bekezdés és 57. § (3) bekezdés c) pont] 

13. Figyelmen kívül hagyták-e a központi költségvetési szerv által fenntartott intézményekben 
(javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetés-végrehajtási intézetben, 

                                                      
 
39 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok 9. pont: A 12. aa) és 12. ba) pontok szerinti ellátásban részesülők 
gondozási napok szerinti nyilvántartását - elhelyezés-típusonként - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
köteles vezetni az ellátást nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján. 
40 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
41 - A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály által kiadott  12239-1/2009-
017GYFŐ számú állásfoglalás szerint a jegyzői vagy gyámhivatali határozattal, ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt 
vonatkozásában a Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodás megkötése nem szükséges. 
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stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás keretében ellátottak 
gondozási napjait az elszámolás során?42 

14.  A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezeti-e a gondozási napok nyilvántartását, az 
intézmény az ehhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti-e? 

15.  A gondozási nap nyilvántartásba a gyermekeket gyámhivatali határozat alapján vették-e fel? 
16.  A nevelés megszűnésekor (gyámhivatali határozat, bírósági ítélet, örökbefogadás, 18. életév 

betöltése) kivették-e a gyermeket a gondozási nap-nyilvántartásból? 
17.  Az ellátottak éves átlaglétszáma nem haladta-e meg a fenntartó által működtetett – a működési 

engedélyben meghatározott – nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összes férőhelyszám 100 %-
át? (Intézményi és napi szinten a tényleges ellátotti létszám meghaladhatja az engedélyezett 
férőhelyszámot.43) 

18. A gyermekvédelmi különleges, vagy speciális ellátásban részesülő – és ennek megfelelő 
támogatásra jogosító – gyermek után nem vették-e igénybe e jogcímen a támogatást? 

19.  Ha az otthont nyújtó ellátás nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. 
melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?44 

20.  Az elszámolás során a mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátási napok számát 
elosztották 365-tel? 

1 . 3 . 2  G y e r m e k v é d e l m i  k ü l ö n l e g e s  é s  s p e c i á l i s  e l l á t á s  ( a  G y v t .  v a g y  a  
S z o c t v .  h a t á l y a  a l á  t a r t o z ó  i n t é z m é n y e k b e n )  

12.aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 

12.aa (1) Gyermekvédelmi különleges ellátás 

12.aa (2) Gyermekvédelmi speciális ellátás 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 842 750 forint/fő 
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott, a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó 
intézményekben ellátott 

− ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a)XXXVII pontja szerinti 0-3 éves 
életkorú különleges szükségletű gyermekek, 

− ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján különleges, illetve speciális 
szükségletű gyermekek, 

− átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a 
gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti különleges, 
illetve b) pontja szerinti speciális szükségletű gyermekek 

után vehető igénybe. 

                                                      
 
42 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok 9. pont. 
43 - Gyvt. 100. § (5): „Az otthont nyújtó ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon által történő biztosítása esetén 
az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által működtetett - a működési engedélyben 
meghatározott - nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át.” 
Lásd még: a Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/1025/1/2009. számú, valamint ÖF-1663/2011. 
számú szakmai iránymutatásait. 
 
44 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek 
esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem szükséges. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A fenntartónak rendelkeznie kell a Gymr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, 
jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. (Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátásnak a 
Szoctv. hatálya alá tartozó bentlakásos intézményben történő biztosítása esetén a Szmr. szerinti, a 
működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal kell rendelkeznie.) 

2.  Gyermekotthon, nevelőszülői hálózat esetén – az Gymr. 6. § (6) bekezdéseXXXVIII értelmében – a 
működési engedélyben szerepelnie kell a különleges és/vagy speciális ellátásra való 
jogosultságnak. 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

4. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

5. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

6. A Kvtv. 3. melléklet 12.aa) + Kvtv. 3. melléklet 12.ba) jogcímeken elszámolt mutatószám nem 
haladhatja meg az otthont nyújtó ellátásra (annak valamelyik formájára) vonatkozó működési 
engedélyben szereplő létszámot, illetőleg, amennyiben a működési engedély nem egész évre szól, 
annak időarányos részét.45 

7.  A gyermek szociális intézményi tartós elhelyezése esetén a gyermeket ellátó intézményt fenntartó 
önkormányzat veheti igénybe a hozzájárulást.46 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
[Gyvt. 29. § (1)], 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− személyi nyilvántartás a Gyvt. 139. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 

                                                      
 
45 - A különleges vagy speciális ellátás engedélyezett férőhelyszámának betartására vonatkozóan a különleges 
vagy speciális ellátást biztosító otthont nyújtó ellátásra (nevelőszülő, gyermekotthon, vagy a Szoctv. hatálya 
alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézmény, illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai 
betegek lakóotthona) vonatkozó szabályokat kell betartani. 
46 - Kvtv. kiegészítő szabályok, 9. pont: A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociális intézményi tartós 
elhelyezése esetén a gyermeket ellátó intézményt fenntartó önkormányzat veheti igénybe a 12. aa) pont szerinti 
hozzájárulást. 
A támogatást igénybe vevő önkormányzatnak tehát nem feltétlenül kell rendelkeznie gyermekvédelmi 
bentlakásos intézménnyel a támogatás igénybe vételéhez. 
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− a települési önkormányzat jegyzője, vagy a gyámhivatal (együtt: gyámhatóság) Gyvt. 32. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti határozata, 

− a Gyvt. 132. §-ábanXXXIX előírt szakértői bizottsági szakvélemények, kivéve a kora miatt 
különleges ellátást igénylő gyermeket, 

− a területi gyermekvédelmi szakszolgálat gondozási nap nyilvántartása, az intézmény 
adatszolgáltatása a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felé. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1.  A fenntartó rendelkezik-e a Gymr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal, illetőleg gyermekvédelmi különleges és speciális ellátásnak a 
Szoctv. hatálya alá tartozó bentlakásos intézményben történő biztosítása esetén az Szmr. szerinti, a 
működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal? (A működési 
engedélyek a gyermekvédelmi különleges és speciális ellátásnak keretet adó intézménytípusra 
vonatkoznak.) 

2.  Gyermekotthon, nevelőszülői hálózat esetén a működési engedélyben szerepel-e a különleges 
és/vagy speciális ellátásra való jogosultság?47 

3.  Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a különleges és speciális ellátásnak keretet adó 
intézménytípus? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

5. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

6. A működési engedély egy példányával, valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?48 

7. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

8. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

9. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 
Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény vezeti-e a Gyvt. 139. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást a személyes 
gondoskodásban részesülőkről? 

11. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezeti-e a gondozási napok nyilvántartását, az 
intézmény az ehhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti-e? 49 

12. A gyermekeket gyámhivatali határozat alapján és gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakvéleménye alapján vették-e fel (kivéve a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermeket)?50 

                                                      
 
47 - Lásd még: Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/553/1/2011. sz. szakmai iránymutatása. 
48 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
49 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok 9. pont: A 12. aa) és 12. ba) pontok szerinti ellátásban részesülők 
gondozási napok szerinti nyilvántartását - elhelyezés-típusonként - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
köteles vezetni az ellátást nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján. 
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13. A nevelés megszűnésekor (gyámhivatali határozat, bírósági ítélet, örökbefogadás, 18. életév 
betöltése) kivették-e a gyermeket a gondozási nap-nyilvántartásból? 

14. Speciális gyermekotthonba került ellátottak esetén a gyermekek átmeneti gondozása nem lépte-e 
át a 2 évet.51 

15. A gyermekvédelmi különleges vagy speciális ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon által 
történő biztosítása esetén az ellátottak éves átlaglétszáma nem haladta-e meg a fenntartó által 
működtetett – a működési engedélyben meghatározott – nevelőszülői, illetve gyermekotthoni 
összes férőhelyszám 100 %-át? [Intézményi és napi szinten a tényleges ellátotti létszám 
meghaladhatja az engedélyezett férőhelyszámot – Gyvt. 100. § (5)] 

16. A gyermekvédelmi különleges vagy speciális ellátásnak a Szoctv. hatálya alá tartozó intézmény 
keretében történő biztosítása esetén – figyelemmel a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontjáraXL – 
az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben 
meghatározott férőhelyszám 105 százalékát, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100 százalékát? 
Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben 
meghatározott férőhelyszámnál több személyt láttak el, a fenntartó kérelmezte-e a működési 
engedély módosítását? 

17. Ha a gyermekvédelmi különleges és/vagy speciális ellátás nem a tárgyév egészében működött, 
figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében 
foglaltakat?52 

18. Az elszámolás során a mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátási napok számát 
elosztották 365-tel? 
 

                                                                                                                                                                      
 
50 - A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály által kiadott  12239-1/2009-
017GYFŐ számú állásfoglalás szerint a jegyzői vagy gyámhivatali határozattal, ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt 
vonatkozásában a Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodás megkötése nem szükséges. 
51 - Gyvt. 58. § (2) bekezdés: A speciális gyermekotthonban vagy a gyermekotthon speciális csoportjában a 
gyermek teljes körű ellátásának időtartama csak kivételesen indokolt esetben haladhatja meg a két évet. 
52 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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1 . 3 . 3  U t ó g o n d o z ó i  e l l á t á s  

12.bb) Utógondozói ellátás 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 667 450 forint/fő 

12.bb (1) A Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátás (18-24 éves korú 
fiatal felnőtt után) 

Ez a hozzájárulás vehető igénybe a helyi önkormányzat által - gyámhivatal határozata alapján - a 
Gyvt. 53/A. §-aXLI szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves korú fiatal felnőtt után. 

12.bb (2) A Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt 
utógondozói ellátás 

A hozzájárulás 80%-át veheti igénybe a fenntartó a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjábanXLII 
meghatározott ok miatt utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A fenntartónak rendelkeznie kell a Gymr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, 
jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16.§-ában foglaltaknak. 

5. A jogcímen elszámolt mutatószám nem haladhatja meg az utógondozói ellátásra vonatkozó 
működési engedélyben szereplő létszámot, illetőleg amennyiben a működési engedély nem egész 
évre szól, annak időarányos részét. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
[Gyvt. 29. § (1)], 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a Gyvt. 53/A. § (3) bekezdés szerinti megállapodások, 
− személyi nyilvántartás a Gyvt. 139. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 
− a Gyvt. 32. § (1) b) pont szerinti gyámhivatali határozat, 
− a 133/1997. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilvántartás, 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e a Gymr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 



37 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e az utógondozói ellátás? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?53 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény vezeti-e a Gyvt. 139. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást a személyes 
gondoskodásban részesülőkről? 

11. Az utógondozásba vételt gyámhivatali határozat alapján végezték-e? 54 
12. Az utógondozói ellátás konkrét formájáról, módjáról és mértékéről a Gyvt. 53/A. § (3) bekezdés 

szerinti megállapodást megkötötték-e? 
13. Az ellátottak éves átlaglétszáma nem haladta-e meg a fenntartó által működtetett – a működési 

engedélyben meghatározott – összes férőhelyszám 100 %-át? [Intézményi és napi szinten a 
tényleges ellátotti létszám meghaladhatja az engedélyezett férőhelyszámot. - Gyvt. 100. § (5)55] 

14. Az utógondozás megszűnésekor (gyámhivatali határozattal, vagy a fiatal felnőtt huszonnegyedik 
évének betöltésével, illetve a felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal 
felnőtt esetén a tanulmányok befejezésével, de legkésőbb huszonötödik évének betöltésével, a 
Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti ok miatt ellátásban részesülő személy esetében, 
a huszonegyedik életévének betöltésével56) kivették-e a fiatal felnőttet a gondozási nap 
nyilvántartásból? 

15. A hozzájárulás 80%-át vette-e igénybe a fenntartó a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott ok miatt utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után? 

16. Ha az utógondozói ellátás nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. 
melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?57 

                                                      
 
53 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
54 - A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály által kiadott 12239-1/2009-
017GYFŐ számú állásfoglalás szerint a jegyzői vagy gyámhivatali határozattal, ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt 
vonatkozásában a Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodás megkötése nem szükséges. 
55 - Lásd még: Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/1025/1/2009., valamint ÖF-1663/2011. sz. 
szakmai iránymutatása. 
56 - A tovább nem tanuló, vagy szociális bentlakásos intézménybe felvételét nem váró fiatal felnőttek esetében 
[azaz a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja] az 
utógondozói ellátás korhatára csökkent 21 évre [Gyvt. 93. § (2) bekezdés a)], ezen fiatal felnőttek esetében az 
utógondozói ellátás ismételt elrendelésére is csak a 21. életévük betöltéséig van lehetőség. Átmeneti szabály: a 
törvény hatálybalépésekor a Gyvt. 93. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti ok miatt utógondozói ellátásban 
részesülő, 20. életévét betöltött fiatal felnőtt utógondozói ellátása legfeljebb 2011. március 31-ig biztosítható. 
[2009. évi CIX. tv. 55. § (12) bekezdés.] 
57 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
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17. A 133/1997. Korm. rendelet 2. számú melléklet szerinti nyilvántartás alapján az ellátottak számát 
úgy állapították-e meg, hogy az éves gondozási napokat elosztották 365-tel? 

 

                                                                                                                                                                      
 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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2. A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY 
HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK 

2.1 Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai a szociális ellátás támogatási 
jogcímei esetében: 

− a vizsgált önkormányzat 2011. évi beszámolójának 31., 51. űrlapjai, 
− a vizsgált szociális intézmény alapító okirata, módosításai, 
− amennyiben a szociális intézményt intézményfenntartó társulás tartja fenn: a vizsgált 

időszakban érvényes társulási megállapodás, 
− intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a Kormány általános hatáskörű 

területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés(ek), önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− egyéb, pótlólagos adatkérés eredményeként rendelkezésre álló dokumentumok, 
− a belső felülvizsgálat megtörténtét dokumentáló felülvizsgálati lap, 
− az Fpartner programból a Felülvizsgálat előkészítés/Felülvizsgálat (2011) előkészítése/Egy 

önkormányzat lapjai menüpontban előállítható táblák: 
o szakfeladatok ellenőrzése, 
o működési engedélyek tábla, 
o önkormányzati összesítő Segédtábla szociális adatai és „Szociális” tábla intézményi és 

összesített adatok, 
o beszámoló és Segédtábla adatok összehasonlító tábla, 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó – az Szmr. alapján kiadott – 2011. évre érvényes 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései (kivéve a családsegítés esetén a 2000 főnél 
kevesebb lakossal rendelkező településeket), 

− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ 
ellenőrzésről készült jelentés, 

− a működést engedélyező szerv éves ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv. 
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2.2 Szociális alapszolgáltatások feladatai 

11.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott 
szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik 
működési kiadásaihoz kapcsolódik. 
Ezek a feladatok különösen: 
a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 
a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, 
a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat, 
a 41. §-ának (4) bekezdése szerinti napközbeni ellátás, valamint 
a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet 
működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint. 

2 . 2 . 1  C s a l á d s e g í t é s  

11.aa (1) Családsegítés (2000 fő lakosságszámig működési engedély 
nélkül) 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő 
A hozzájárulás a 2000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti meg a település 
lakosságszáma szerint, szolgáltatásonként. 
A 2000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működési engedéllyel 
végző települési önkormányzatot az ab) pont szerinti hozzájárulás illeti meg. Ha az önkormányzat csak 
az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) pont szerinti 
hozzájárulás 50%-a, valamint az e jogcímű hozzájárulás jár. Mindkét szolgáltatást működtető 2000-
nél kisebb lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti hozzájárulás mellett nem jogosult az e 
jogcímű hozzájárulásra. 

11.ab (1) Családsegítés (70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel) 
A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési 
önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000-et. A hozzájárulás (H) a 
települési önkormányzatot lakosságszáma (1) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 

H = (L/5000) x 3 950 000 forint 

11.ac (1) Családsegítés (70001-110000 lakosságszám esetén működési 
engedéllyel) 

A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 70 001-110 000 
lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás (H) a települési önkormányzatot 
lakosságszáma (1) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 

H = (L/7000) x 3 950 000 forint 

11.ad (1) Családsegítés (110000 fő lakosságszám felett működési 
engedéllyel) 

A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 110 000-nél nagyobb 
lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás (H) a települési önkormányzatot 
lakosságszáma (1) alapján illeti meg a következő képlet szerint: 

H = (L/8000) x 3 950 000 forint 
 

Ha az önkormányzat az ab)-ad) pontok szerinti hozzájárulások esetén csak az egyik szolgáltatást 
működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott hozzájárulás 50%-a jár. 
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Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális alapszolgáltatás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. Ellátási szerződés esetén is kizárólag a működési engedélyben ellátási területként megjelölt 
település önkormányzata, társulás esetén gesztor önkormányzata jogosult a normatív 
hozzájárulásra58. 

6. Az e pontban szereplő hozzájárulás teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév 
egészében - a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás kivételével - működési engedéllyel működik.59 

7. Amennyiben a családsegítés nem egész évben működik, a hozzájárulás a működés megkezdését 
követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben 
a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 

8. Ha a települési önkormányzat többcélú kistérségi társulással kötött külön megállapodás alapján 
látja el a feladatot, akkor a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási területként 
feltüntetett társult települések összlakosságszámát kell figyelembe venni a megfelelő jogcím 
meghatározása során.60 

9. Ha az önkormányzat csak családsegítés (vagy csak gyermekjóléti szolgáltatás) feladatellátásban 
érintett, akkor a támogatás 50 %-a illeti meg. 

10. Egy lakosra csak egyszer igényelhető a támogatás.61 
11. A 11.aa (1) pont szerinti támogatás igénybe vétele esetén az alábbi feltételek meglétét kell 

ellenőrizni: 
− a támogatást igénybevevő önkormányzat lakosságszáma nem érheti el a 2000 főt, 
− a családsegítő szolgálatra az önkormányzat közigazgatási területére vonatkozóan nem lehet 

működési engedély, 
− hatályos működési engedéllyel a 11.ab) pont szerinti támogatás vehető igénybe, 
− intézményi vagy többcélú kistérségi társulás 11. ab)-ad) pontok szerinti hozzájárulásra 

jogosultsága mellett a társulásban részt vevő települési önkormányzatnak a 11. aa) pont 
szerinti hozzájárulás nem jár. 

12. A 11.ab (1) pont szerinti támogatás igénybe vétele esetén az alábbi feltételek meglétét kell 
ellenőrizni: 
− a támogatást igénybevevő önkormányzat lakosságszáma nem lehet több, mint 70 000 fő, 
− a családsegítő szolgálatra vonatkozóan az önkormányzatnak (vagy a feladatot ellátó, az 

önkormányzattal ellátási szerződést kötött fenntartónak) rendelkeznie kell a közigazgatási 
területére érvényes működési engedéllyel. 

13. A 11.ac (1) pont szerinti támogatás igénybe vétele esetén az alábbi feltételek meglétét kell 
ellenőrizni: 
− a támogatást igénybevevő önkormányzat lakosságszáma több, vagy egyenlő lehet, mint        

70 001 fő és nem haladhatja meg a 110 000 főt, 

                                                      
 
58 - Lásd: Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok 3. pont [„kivéve a 11.a) pontot”]. 
59 - Lásd: Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok 7. pont. 
60 - Lásd: Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok 6. pont. 
61 - Lásd: Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok 7. pont. 
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− a családsegítő szolgálatra vonatkozóan az önkormányzatnak (vagy a feladatot ellátó, az 
önkormányzattal ellátási szerződést kötött fenntartónak) rendelkeznie kell a közigazgatási 
területére érvényes működési engedéllyel. 

14. A 11.ad (1) pont szerinti támogatás igénybe vétele esetén az alábbi feltételek meglétét kell 
ellenőrizni: 
− a támogatást igénybevevő önkormányzat(ok) lakosságszáma meghaladja a 110 000 főt, 
− a családsegítő szolgálatra vonatkozóan az önkormányzatnak (vagy a feladatot ellátó, az 

önkormányzattal ellátási szerződést kötött fenntartónak) rendelkeznie kell a közigazgatási 
területére érvényes működési engedéllyel. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a Szoctv. 20. §XLIII szerinti személyi nyilvántartás, 
− az 1/2000. SzCsM rendelet 31.§ (3) bekezdéseXLIV illetve 7. sz. melléklete szerinti esetnapló és 

forgalmi naplóXLV. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a családsegítés? 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

4. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?62 

5. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

6. Ellátási szerződés esetén is kizárólag a működési engedélyben ellátási területként megjelölt 
település önkormányzata, társulás esetén gesztor önkormányzata vette-e igénybe a normatív 
hozzájárulást? 

7. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

8. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

9. Az intézmény vezeti-e a Szoctv. 20. §  szerinti személyi nyilvántartást? 

                                                      
 
62 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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10. Vezetik-e az 1/2000. SzCsM rendelet 31. § (3) bekezdése, illetve 7. számú melléklete szerinti 
esetnaplót és forgalmi naplót? 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási területen élő 
ellátottak részére nyújtott-e ellátást, és csak ezek után az ellátottak után igényelték-e a 
hozzájárulást? 

12. A Szoctv. 115/A. §-aXLVI alapján a családsegítést térítésmentesen biztosítják-e? 
13. Ha a szolgáltatás nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet 

kiegészítő szabályok 7. pontja első két bekezdésében foglaltakat? 
14. Ha a települési önkormányzat többcélú kistérségi társulással kötött külön megállapodás alapján 

látja el a feladatot, akkor a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási 
területként feltüntetett települések lakosságszámát vették-e figyelembe a megfelelő jogcím 
meghatározása során? 

15. Egy lakosra csak egyszer igényelték-e a támogatást? 
16. A 11.aa (1) pont szerinti támogatás igénybe vétele esetén: 

− a támogatást igénybevevő önkormányzat lakosságszáma kevesebb-e, mint 2000 fő, 
− a családsegítő szolgálatra az önkormányzat közigazgatási területére vonatkozóan nincs-e 

működési engedély [hatályos működési engedéllyel a 11.ab) pont szerinti támogatás vehető 
igénybe], 

− intézményi vagy többcélú kistérségi társulás 11. ab)-ad) pontok szerinti hozzájárulásra 
jogosultsága mellett a társulásban részt vevő települési önkormányzat nem vette-e igénybe a 
11. aa) pont szerinti hozzájárulást? 

17. A 11.ab (1) pont szerinti támogatás igénybe vétele esetén: 
− a támogatást igénybevevő önkormányzat lakosságszáma nem több-e, mint 70 000 fő, 
− a családsegítő szolgálatra vonatkozóan az önkormányzat (vagy a feladatot ellátó, az 

önkormányzattal ellátási szerződést kötött fenntartó) rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a 
működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal? 

18. A 11.ac (1) pont szerinti támogatás igénybe vétele esetén: 
− a támogatást igénybevevő önkormányzat(ok) lakosságszáma több-e, mint 70 000 fő és nem 

haladja-e meg a 110 000 főt, 
− a családsegítő szolgálatra vonatkozóan az önkormányzat (vagy a feladatot ellátó, az 

önkormányzattal ellátási szerződést kötött fenntartó) rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a 
működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal? 

19. A 11.ad (1) pont szerinti támogatás igénybe vétele esetén: 
− a támogatást igénybevevő önkormányzat(ok) lakosságszáma meghaladja-e a 110 000 főt, 
− a családsegítő szolgálatra vonatkozóan az önkormányzat (vagy a feladatot ellátó, az 

önkormányzattal ellátási szerződést kötött fenntartó) rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a 
működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal? 

2 . 2 . 2  S z o c i á l i s  é t k e z t e t é s  

11. c) Szociális étkeztetés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-aXLVII alapján és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz 
kapcsolódik. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti 
meg. Ezen a jogcímen igényelhető hozzájárulás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is. 
A hozzájárulás nem vehető igénybe a 14. c) pont szerinti jogcímen és a közoktatási feladatellátás 
keretében a 17. a) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jogcímen étkeztetésben 
részesülők után. 
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az 
étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített 
ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális étkeztetés fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési engedély 
kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. Az Szmr. szerint – étkeztetés esetén – a működési engedélynek nem kell tartalmaznia sem az 
engedélyezett férőhelyek számát (ezekben az esetekben ez nem is értelmezhető), sem más, a 
szolgáltatás mértékének korlátot szabó mennyiségi mutatót. A szociális étkeztetésnek mennyiségi 
korlátja nincs. 

6. A szociális étkeztetés ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív hozzájárulás 
igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező fenntartója 
jogosult. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− szociális rászorultságot igazoló dokumentumok (amennyiben az önkormányzati rendelet 
előírja), 

− az 1/2000. SzCsM rendelet 4. sz. mellékleteXLVIII szerinti az „Étkeztetésre vonatkozó 
igénybevételi napló” nyilvántartás, 

− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 
december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) 
pontjaXLIX szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott 
személy és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között (népkonyha kivételével63), 

− 2010. január 1-je után kérelmezett ellátás esetén az ellátást igénybe vevő személy nyilatkozata 
arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást 
(népkonyha kivételével64) [9/1999. SzCsM rendelet 18. §L], 

                                                      
 
63 - Lásd: Szoctv. 94/C. § (2) bekezdés a) pontja! 
64 - Szociális alapszolgáltatások: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató 
szolgáltatás, az utcai szociális munka, a nappali ellátás. (Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az 
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− a Szoctv. 20. §  szerinti személyi nyilvántartás (népkonyha kivételével), 
− óvodai ellátásban, iskolai oktatásban résztvevő ellátottak esetén a szülő, gondviselő 

nyilatkozata arról, hogy a gyermek, tanuló kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi 
étkeztetésben nem részesül, azt nem kívánják igénybe venni, változás esetén azt az 
intézmény/szolgáltató felé bejelentik65. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a szociális étkeztetés? A rendelet/határozat tartalmazza-e – a 
Szoctv. 62. §-ának megfelelően - a jogosultsági feltételek részletes szabályait?  

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?66 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. A szolgáltató legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosított-e? [Szoctv. 62. § (1) bekezdés] 
11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási területen élő 

ellátottak részére nyújtott-e ellátást, és csak ezek után az ellátottak után igényelték-e a 
hozzájárulást? 

12. Egy ellátottat naponta csak egyszer vettek-e figyelembe? 
13. Valamennyi ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével kötött-e írásbeli megállapodást 

az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy (kivételt képeznek a népkonyhák, ahol 
nem kell megállapodást kötni), a megállapodások formai, tartalmi szempontból megfelelnek-e a 
jogszabályi előírásoknak? 

14. A Szoctv. 115/A. §-a alapján a népkonyhán történő étkeztetést térítésmentesen biztosították-e? 
15. Az ellátásban részesülő személyek megfelelnek-e az önkormányzat rendeletében megfogalmazott 

jogosultsági feltételeknek? 
16. A 2010. 01. 01-je után kérelmezett ellátások esetén – a népkonyha kivételével – rendelkezésre 

állnak-e az ellátást igénybe vevő személyek nyilatkozatai arról, hogy igénybe vesznek-e más 
szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást67? 

                                                                                                                                                                      
 
utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a 
szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénybevételéről.) 
65 - Kvtv. 3. sz. melléklet 11.c) pontja: „A hozzájárulás nem vehető igénybe a közoktatási feladatellátás 
keretében a 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jogcímen étkeztetésben részesülők után.” 
66 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
67 - Amennyiben az ellátás igénylésekor az igénylő személy nem nyilatkozott, a fenntartó nem jogosult a 
normatív állami hozzájárulásra az érintett személy ellátása után. 
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17. Vezetik-e a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartást (népkonyha kivételével), és a 
nyilvántartás tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott adatokat? 

18. Vezetik-e az 1/2000. SzCsM rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartást és abból 
megállapítható-e a szociális étkeztetést igénybe vevők létszáma? 

19. A fenntartó nem igényelt-e ugyanazon a napon ugyanazon ellátott után szociális étkeztetés 
jogcímű normatív állami hozzájárulást és 
− a pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcímű 

normatív állami hozzájárulást, valamint 
− a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása jogcímű normatív állami 

hozzájárulást? 68 
20. Ha a szociális étkeztetés nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. 

melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?69 
21. A hozzájárulást nem vették-e igénybe a 14. c) pont szerinti jogcímen és a közoktatási 

feladatellátás keretében a 17. a) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jogcímen 
étkeztetésben részesülők után? 

22. Az 1/2000. SzCsM rendelet 4. számú melléklet szerinti nyilvántartás alapján az ellátottak számát 
úgy állapították-e meg, hogy az ellátási napok éves számát elosztották 251-gyel. 

 

2 . 2 . 3  H á z i  s e g í t s é g n y ú j t á s  

11.d) Házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 166 080 forint/fő 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63. §-
aLI alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma 
szerint illeti meg. A hozzájárulás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti 
létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott 
maximális ellátotti számot meghaladja. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a 
házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma 
osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 

                                                                                                                                                                      
 
Amennyiben az ellátott úgy nyilatkozik, hogy igénybe vesz más szolgáltatónál is valamilyen alapszolgáltatást, 
akkor annak a szolgáltatónak a fenntartója, amelynél a nyilatkozatot tette, csak abban az esetben jogosult 
normatív állami hozzájárulásra az ellátott után, ha alá tudja támasztani, hogy adott napon, adott ellátott után, 
ugyanazon típusú ellátásra (vagy egymást kizáró ellátásra) tekintettel más fenntartó nem vesz igénybe normatív 
állami hozzájárulást. 
Amennyiben az ellátás igénylésekor az igénylő személy arról nyilatkozott, hogy az alapszolgáltatást más 
szolgáltatónál, intézménynél is igénybe veszi, úgy az a fenntartó jogosult a normatívára, aki előbb kötötte az 
ellátottal a megállapodást. (Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/1717/1/2010., ÖF/1203/1/2010. 
számú állásfoglalásai.) 
68 - Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 7. pont 
69 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális alapszolgáltatás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem lehet több az engedélyezett létszámnál, kivéve, ha a 
működési napok száma meghaladja a 251 napot.70 

6. A házi segítségnyújtás ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív hozzájárulás 
igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező fenntartója 
jogosult. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás, 
− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja 
írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az ellátást 
igénylő, illetve törvényes képviselője között, 

− 1/2000. SzCsM rendelet 27. §LII szerint meghatározott egyéni gondozási terv, a háziorvos erre 
vonatkozó véleménye alapján ápolási terv, 

− 2010. január 1-je után kérelmezett ellátás esetén az ellátást igénybe vevő személy nyilatkozata 
arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást 
(9/1999. SzCsM rendelet 18. §), 

− a gondozási szükséglet vizsgálatát igazoló, a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. számú 
mellékleteLIII szerinti szakvélemény, illetőleg (2010. 08. 17-től) az intézményvezető, ennek 

                                                      
 
70 - Az elszámolásban szereplő mutatószám egész éves folyamatos működés és hat napos működés esetén kb. 21 
%-kal, hét napos működés esetén 45 %-kal haladhatja meg az engedélyezett férőhelyszámot. 
365
251

1,454183267,    
303
251

1,207171315 

Amennyiben a működési napok száma meghaladja a 251-es osztószámot, az elszámolásban szereplő mutatószám 
meghaladhatja az engedélyezett férőhelyek számát. 
255
251

1,015836255 
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hiányában a jegyző útján felkért szakértő által kiállított igazolás a gondozási szükséglet 
vizsgálatáról71, 

− a 29/1993. Korm. rendelet 1. sz. mellékleteLIV szerinti „Gondozási napló a házi 
segítségnyújtásban részesülőkről” nyilvántartás. A gondozási naplóban a gondozási 
tevékenység leírása helyett kódszámok használata elfogadható, amennyiben a kódszámokat 
tartalmazó tábla a gondozási napló mellékletét képezi, valamint a tevékenységek a Szoctv. 63. 
§ (1) bekezdésében meghatározott ellátásokhoz közvetlenül kapcsolódnak. (ÖF_641_2010.) 

− az alkalmazott gondozói létszám meghatározásához – amennyiben szükséges – a gondozók 
munkaszerződései 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a házi segítségnyújtás? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?72 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Vezetik-e a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartást, és a nyilvántartás tartalmazza-e a 
jogszabályban meghatározott adatokat? 

11. A 29/1993. Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint vezetett gondozási napló alapján vették-e 
figyelembe az éves szinten összesített ellátottak éves létszámát? 

12. A gondozási naplót szabályszerűen vezették-e, az ellátottak, valamint a gondozó és a szolgálat 
vezetője az ellátás megtörténtét aláírásukkal igazolták-e? 

13. Az elszámolás alapját a naponta összesített éves ellátotti létszám képezte-e? 
14. Egy ellátottat naponta csak egyszer vettek-e figyelembe? 

                                                      
 
71 - 2010. augusztus 17-e és 2010. szeptember 3-a között – mivel a szakvélemény formája (36/2007. SZMM 
rendelet 4. számú melléklete) már hatályát vesztette, de az új igazolás formája még nem jelent meg – egyéni 
formában kiállított, az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő által aláírt gondozási 
szükséglet vizsgálatáról szóló igazolást az állami normatívára való jogosultság tekintetében el kell fogadni. 
(Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/2271/1/2010. sz. állásfoglalása.) 
A gondozási szükséglet vizsgálatáról szóló igazolások korábbi, max. 2 éves érvényessége 2011. 01.01-től 
megszűnt.  [Lásd a 36/2007. SzMM rendelet változásait! A 4. számú melléklet szerinti igazolás hatálya 
határozatlan ideig fennáll. 3. § (2) bekezdés] 
72 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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15. A hozzájárulást legfeljebb egymást követő 60 napig (szabad és munkaszüneti nap nem számít 
megszakításnak) igényelték-e arra az ellátotti létszámra, amely az 1/2000. SzCsM rendeletben 
foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti létszámot meghaladta73?  

16. Figyelembe vették-e, hogy az étel lakásra szállítása nem minősül ellátási esetnek, tekintettel arra, 
hogy a tevékenység ellátása a szociális étkeztetés feladatai közé tartozik? [Lásd: 1/2000. SzCsM 
rendelet 21. § (1) bekezdésLV c) pontja. Amennyiben az adott napon az adott személy esetében e 
tevékenység mellett más gondozási cselekmény nem szerepel, nem szerepeltethető az ellátottak 
számában.] 

17. Az egyéni gondozási tervet, illetve a háziorvos véleménye alapján az ápolási tervet 
szabályszerűen vezették-e az ellátottakról? 

18. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási területen élő 
ellátottak részére nyújtott-e ellátást, és csak ezek után az ellátottak után igényelték-e a 
hozzájárulást? 

19. Rendelkeznek-e a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv.94/B. §-a, a 
2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti megállapodásokkal? A megállapodások formai, tartalmi szempontból megfelelnek-
e a jogszabályi előírásoknak? 

20. A 2010. január 1-je után kérelmezett ellátások esetén rendelkezésre állnak-e az ellátást igénybe 
vevő személyek nyilatkozatai arról, hogy igénybe vesznek-e más szolgáltatónál, intézménynél 
valamilyen alapszolgáltatást74? 

21. Az ellátottak száma naponta nem haladta-e meg a működési engedélyben szereplő létszám 110 
%-át, éves átlagban 100 %-át. [Szoctv. 92/K. § (6) bekezdés és 2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő 
szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt meghaladó gondozási napok számát [a 
Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelőenLVI] figyelmen kívül hagyták-e a mutatószám és a 
normatív állami támogatás számítása során? 

22. Csak azok után az ellátottak után vették-e igénybe a normatív hozzájárulást, akik rendelkeznek a 
36/2007. SZMM rendelet 4. számú melléklete szerinti, a gondozási szükséglet vizsgálatáról szóló 
szakvéleménnyel, vagy 2010. 08. 17-étől az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által 
felkért szakértő által kiállított igazolással?75 

23. A fenntartó nem igényelt-e ugyanazon a napon ugyanazon ellátott után házi segítségnyújtás 
jogcímű normatív állami hozzájárulást és76 

                                                      
 
73 - Kvtv. 3. számú melléklet 11/d. pont. 
74 - Amennyiben az ellátás igénylésekor az igénylő személy nem nyilatkozott, a fenntartó nem jogosult a 
normatív állami hozzájárulásra az érintett személy ellátása után. 
Amennyiben az ellátott úgy nyilatkozik, hogy igénybe vesz más szolgáltatónál is valamilyen alapszolgáltatást, 
akkor annak a szolgáltatónak a fenntartója, amelynél a nyilatkozatot tette, csak abban az esetben jogosult 
normatív állami hozzájárulásra az ellátott után, ha alá tudja támasztani, hogy adott napon, adott ellátott után, 
ugyanazon típusú ellátásra (vagy egymást kizáró ellátásra) tekintettel más fenntartó nem vesz igénybe normatív 
állami hozzájárulást. 
Amennyiben az ellátás igénylésekor az igénylő személy arról nyilatkozott, hogy az alapszolgáltatást más 
szolgáltatónál, intézménynél is igénybe veszi, úgy az a fenntartó jogosult a normatívára, aki előbb kötötte az 
ellátottal a megállapodást. (Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/1717/1/2010., ÖF/1203/1/2010. 
számú állásfoglalásai.) 
75 - 2010. augusztus 17. és 2010. szeptember 3. között – mivel a szakvélemény formája (36/2007. SZMM 
rendelet 4. számú melléklete) már hatályát vesztette, de az új igazolás formája még nem jelent meg – egyéni 
formában kiállított, az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő által aláírt gondozási 
szükséglet vizsgálatáról szóló igazolást az állami normatívára való jogosultság tekintetében el kell fogadni. 
(Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/2271/1/2010. sz. állásfoglalása.) 
A gondozási szükséglet vizsgálatáról szóló igazolások korábbi, max. 2 éves érvényessége 2011. 01.01-től 
megszűnt.  [Lásd a 36/2007. SzMM rendelet változásait! A 4. számú melléklet szerinti igazolás hatálya 
határozatlan ideig fennáll. 3. § (2) bekezdés] 
76 - Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 7. pont. 



50 

− az időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímű normatív állami hozzájárulást, 
− a pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcímű 

normatív állami hozzájárulást, valamint 
− a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása jogcímű normatív állami 

hozzájárulást? 
24. Ha a házi segítségnyújtás nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. 

melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?77 
25. A tényleges ellátotti létszámot az ellátottak nyilvántartása alapján naponta összesített, a normatív 

állami hozzájárulás szempontjából figyelembe vehető ellátotti létszám78 alapján határozták-e 
meg? 

26. Az ellátottak számát úgy állapították-e meg, hogy az ellátási napok éves számát elosztották 251-
gyel. 

2 . 2 . 4  F a l u g o n d n o k i  v a g y  t a n y a g o n d n o k i  s z o l g á l t a t á s  

11.e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 996 550 forint/szolgálat 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki 
szolgáltatást a Szoctv. 60. §-aLVII és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően 
tartja fenn. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A falugondnoki vagy tanyagondnoki (továbbiakban: falugondnoki) szolgáltatás fenntartójának 
rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal 
ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A szociális alapszolgáltatás ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív 
hozzájárulás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező 
fenntartója jogosult. 

6. A hozzájárulás teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működési 
engedéllyel működik. A szolgáltatás évközi kezdése és/vagy befejezése esetén a támogatás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig 

                                                      
 
77 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
78 - Amennyiben a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése hiányos, de a gondozási tevékenység elvégzése 
hitelt érdemlően bizonyítható és a tényleges gondozási napok száma egyértelműen megállapítható, a normatív 
hozzájárulásnál figyelembe lehet venni. (Pl.: megállapodást kötöttek az ellátásról; a gondozási napló és a térítési 
díj nyilvántartása összhangban van; a térítési díj fizetését megalapozó dokumentumokból megállapítható, hogy 
mely napokra fizetett a gondozott térítési díjat; a gondozott nyilatkozik, hogy igénybe vette az ellátást.) Előzőek 
esetén fel kell hívni a fenntartó figyelmét a nyilvántartások jogszabálynak megfelelő vezetésére. Amennyiben a 
figyelembe vehető gondozási napok nem állapíthatók meg hitelt érdemlően, az igénybe vett hozzájárulást vissza 
kell fizetni. (ÖF_1582_2008_HSG.) 
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időarányosan jár. Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a 
szolgáltatás ezen időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 79 

7. Vizsgálandó, hogy a települési önkormányzat a lakosságszáma alapján jogosult-e a normatív 
hozzájárulásra, illetve nem működtetnek-e egy településen párhuzamosan falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgáltatást is. 

8. Falugondnoki szolgáltatás esetén: 
− a létesítés időpontjában a lakosságszám a 600 főt nem haladhatja meg, 
− amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően nő a lakosságszám, akkor a 

lakosságszám a 660 főt nem haladhatja meg, 
9. Tanyagondnoki szolgáltatás esetén: 

− a külterületi és az egyéb belterületi80 lakosságszám legalább 70 és legfeljebb 400 fő lehet, 
− ha a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően nő a külterületi és egyéb belterületi 

lakosságszám, akkor a tanyagondnoki szolgáltatásonkénti külterületi és egyéb belterületi 
lakosságszám a 440 főt nem haladhatja meg, 

− a település teljes lakosságszáma a létesítésre, fenntartásra való jogosultságot nem érinti. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai81: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− az 1/2000. SzCsM rendelet 8. számú melléklete szerinti tevékenységnaplóLVIII a falu- és 

tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához, 
− falugondnoki szolgálat szakmai programja, 
− a falugondnok szakképesítésének igazolására alkalmas dokumentum. 

                                                      
 
79 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 7. pont: A 11.a)-b), 11. e), 11.i)  pontokban szereplő 
hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében - a 11. aa) pont szerinti 
hozzájárulás kivételével - működési engedéllyel működik. 
Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a működés 
megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben 
a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen 
működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
80 - Igazgatósági felülvizsgálatban az egyéb belterületi lakosságszám csak adatbekéréssel állapítható meg. 
81 - A Szoctv. 94/C. § (2) bekezdése szerint: „Nem kell az (1) bekezdés szerint megállapodást kötni … 
c) falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, … esetén.” 
Szoctv. 20. § (5) Nem kell vezetni 
a) a (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartást családsegítés esetében, amennyiben a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, továbbá 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai 
szociális munka esetén, … 
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A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről alkotott-e rendeletet/határozatot?  A rendeletben/határozatban szerepel-e a 
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával, valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?82 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Töredékévi működtetés esetén a támogatott hónapok számát úgy állapították-e meg, hogy a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig 
számították a hónapok számát? (Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától 
érvényes, és a szolgáltatás ezen időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe 
vehető.) 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási területen élő 
ellátottak részére nyújtott-e ellátást? 

12. Amennyiben a falugondnoki szolgálat feladatait az önkormányzat más intézménye keretében látja 
el, vizsgálandó, hogy:  
− az adott intézményben biztosították-e a falugondnoki szolgálat önálló szakmai egységként 

történő működtetését, 
− az intézmény alapító okirata tartalmazza-e a falugondnoki szolgáltatás feladatainak ellátását 

is? 
13. Szoctv. 115/A. § alapján a szolgáltatást térítésmentesen biztosítják-e? 
14. Rendelkezett-e a szolgálat szakmai programmal, a program tartalmazza-e az 1/2000. SzCsM 

rendelet 5/A.§ (1) bekezdésbenLIX előírtakat? 
15. Rendelkezett-e a szolgálat az 1/2000. SzCsM rendelet 8. számú melléklete szerinti 

tevékenységnaplóval a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához? 
16. A falugondnok foglalkoztatása heti 40 órában történik-e? 

2 . 2 . 5  U t c a i  s z o c i á l i s  m u n k a  

11.i) Utcai szociális munka 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 543 750 forint/szolgálat 
A hozzájárulást igényelheti az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a 
Szoctv. 65/E. §-ábanLX meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai 
szabályoknak megfelelően működteti. 
                                                      
 
82 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális alapszolgáltatás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A szociális alapszolgáltatás ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív 
hozzájárulás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező 
fenntartója jogosult. 

6. A hozzájárulás teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működési 
engedéllyel működik. A szolgáltatás évközi kezdése és/vagy befejezése esetén a támogatás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig 
időarányosan jár. Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a 
szolgáltatás ezen időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 83 

7. Az önkormányzat, illetve társulás esetén a társult önkormányzatok összlakosságszámának el kell 
érnie az 50 000 főt. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai84: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− az 1/2000. SzCsM rendelet 12. sz. mellékletLXI szerinti gondozási lapok az utcai szociális 

munka dokumentálására, 

                                                      
 
83 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 7. pont: A 11.a)-b), 11. e), 11.i)  pontokban szereplő 
hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében - a 11. aa) pont szerinti 
hozzájárulás kivételével - működési engedéllyel működik. 
Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a működés 
megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben 
a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen 
működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
84 - Szoctv. 20. § (5) „Nem kell vezetni 
a) a (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartást családsegítés esetében, amennyiben a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, továbbá 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai 
szociális munka esetén, …” 
Szoctv. 94/C. § (2) „Nem kell az (1) bekezdés szerint megállapodást kötni … 
e) utcai szociális munka, …esetén.” 
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− „Elszámolás és tevékenység dokumentációs adatlap” vezetése (ajánlás). 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről alkotott-e rendeletet/határozatot?  A rendeletben/határozatban szerepel-e az utcai 
szociális munka? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?85 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási területen 
tartózkodó86 ellátottak részére nyújtott-e ellátást, és csak ezek után az ellátottak után igényelték-e 
a hozzájárulást? [Az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban 
meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel. – 9/1999. SzCsM rendelet 2010. 01. 01-jétől hatályos 3/A. § (1) 
bekezdéseLXII] 

11. Az utcai szociális munkás a munkakörébe tartozó feladatokat az 1/2000. SzCsM rendelet 12. 
számú melléklete szerinti gondozási lapon dokumentálja-e? 

12. Ha a szolgáltatás nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet 
kiegészítő szabályok 7. pontja első két bekezdésében foglaltakat?87 

13. A működési engedélyben feltüntetett ellátási terület lakosságszáma eléri-e az 50 000 főt? 
14. Szoctv. 115/A. § alapján a szolgáltatást térítésmentesen biztosították-e? 
15. Az 1/2000. SzCsM rendelet 104.§ (5) bekezdéseLXIII szerint az utcai szociális munkát végző 

szolgáltató, intézmény a tevékenységet legalább munkanapokon, napi 6 órában végezte-e a 
működési engedélyében meghatározott ellátási területen? Téli időszakban az utcai szociális 
munkát 18 és 22 óra között a közterületen biztosította-e? Ennek dokumentálása megtörtént-e (pl.: 
jelenléti ív, gondozási lap, stb.)? 

                                                      
 
85 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
86 - Az ellátási területen való tartózkodásnak nincs igazoló dokumentuma, így – gyakorlatilag – ennek 
ellenőrzése nem lehetséges, elhagyható.  
87 A 11. a) – b), 11. e), 11. i) pontokban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a 
szolgáltatás a tárgyév egészében - a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás kivételével - működési engedéllyel 
működik. 
Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a működés 
megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben 
a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen 
működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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2 . 2 . 6  N a p p a l i  i n t é z m é n y i  e l l á t á s o k  

2 . 2 . 6 . 1  I d ő s e k  n a p p a l i  i n t é z m é n y i  e l l á t á s a  ( i d ő s e k  
k l u b j a )  

11.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 

11.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 

11.f (2) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali 
intézményében ellátottak száma 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 88 580 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-aLXIV alapján 
és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását 
biztosító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint 
illeti meg. 
Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a hozzájárulás 40%-át 
számolhatja el. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a 
nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak 
száma - a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével - 
osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők. 

11.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása  

11.g (3) Demens személyek nappali intézményi ellátása 

11.g (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben 
ellátott demens személyek 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 405 600 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módon88 és külön jogszabálybanLXV meghatározott szakmai szabályok szerint … demens ellátást 
biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás 
igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet 
megállapító szakvéleményével. 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akinek 
jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a 
nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak 
száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul 
vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális alapszolgáltatás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal.89 

                                                      
 
88 - a Szoctv. a demens személyek nappali intézményi ellátását nem szabályozza. 
89 - 2010. évben az időskorúak nappali ellátásából kivált az étkeztetés, ezért – amennyiben a fenntartó étkeztetést 
is biztosít – a működési engedélyében külön szerepelnie kell az étkeztetésnek is! 
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2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A szociális alapszolgáltatás ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív 
hozzájárulás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező 
fenntartója jogosult. 

6. Az elszámolásban szereplő mutatószám (az idősek nappali ellátása cím alatt felsorolt valamennyi 
jogcím mutatószámának összege) nem lehet több az engedélyezett létszámnál, kivéve ha működési 
napok száma éves szinten meghaladja a 251 napot.90 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) 
pontja  szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy 
és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között, 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás, 
− 2010. január 1-je után kérelmezett ellátás esetén az ellátást igénybe vevő személy nyilatkozata 

arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást 
(9/1999. SzCsM rendelet 18. §), 

− az 1/2000. SzCsM rendelet 10. számú mellékleteLXVI szerinti Nappali ellátásban részesülők 
látogatási és eseménynaplója, 

− 1/2000. SzCsM rendelet 79/A. §-aLXVII szerinti egyéni gondozási terv (kivéve a csak 
klubfoglalkozásban részesülőt), 

− demens ellátott esetében 2010. december 31-ig az Országos Rehabilitációs és Szociális 
Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia 
centrum, 2011. január 1-jétől az NRSZH, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium 

                                                      
 
90 - Az elszámolásban szereplő mutatószám egész éves folyamatos működés és hat napos nyitva tartás esetén kb. 
21 %-kal, hét napos nyitva tartás esetén 45,4 %-kal haladhatja meg az engedélyezett férőhelyszámot. 
365
251

1,454183267,    
303
251

1,207171315 

Amennyiben a működési napok száma meghaladja a 251-es osztószámot, az elszámolásban szereplő mutatószám 
meghaladhatja az engedélyezett férőhelyek számát. 
255
251

1,015836255 
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által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos [9/1999. 
SzCsM rendelet 21. § (5) bekezdésLXVIII] bármilyen mértékű91 demencia kórképet megállapító 
szakvéleménye. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e az idősek nappali intézményi ellátása? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?92 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási területen 
tartózkodó93 ellátottak részére nyújtott-e ellátást, és csak ezek után az ellátottak után igényelték-e 
a hozzájárulást? [Az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban 
meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel. – 9/1999. SzCsM rendelet 2010. 01. 01-jétől hatályos 3/A. § (1) bekezdése] 

11. Vezetik-e a Szoctv. 20. § szerinti nyilvántartást, és az tartalmazza-e a jogszabályban 
meghatározott adatokat? 

12. Az intézmény vezeti-e az 1/2000. SzCsM rendelet 10. számú melléklete szerinti látogatási és 
eseménynaplót és annak alapján készíti-e el a kimutatást a havi és az éves gondozási napokról? 

13. Az ellátásban részesülőkről készítettek-e egyéni gondozási tervet (kivéve, ha az ellátott kizárólag 
klubfoglalkozásban részesül)? 

14. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 
Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodást? 

15. A 2010. 01. 01-je után kérelmezett ellátások esetén rendelkezésre állnak-e az ellátást igénybe 
vevő személyek nyilatkozatai arról, hogy igénybe vesznek-e más szolgáltatónál, intézménynél 
valamilyen alapszolgáltatást94? 

                                                      
 
91 - A mértékre vonatkozó megállapítás nem a 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (5) bekezdésen, hanem a Kvtv. 3. 
sz. melléklet 11.g) pont alatt leírtakon alapul. 
92 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
93 - Az ellátási területen való tartózkodásnak nincs igazoló dokumentuma, így – gyakorlatilag – ennek 
ellenőrzése nem lehetséges, elhagyható.  
94 - Amennyiben az ellátás igénylésekor az igénylő személy nem nyilatkozott, a fenntartó nem jogosult a 
normatív állami hozzájárulásra az érintett személy ellátása után. 
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16. A demensnek minősített személyek rendelkeznek-e a demencia kórképet megállapító 2010. 
december 31-ig az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a 
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, 2011. január 1-jétől 
az NRSZH, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, 
vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével? 

17. Az ellátottak létszáma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben meghatározott 
férőhelyszám 110 %-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) 
bekezdés és 2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt 
meghaladó gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelőenLXIX] 
figyelmen kívül hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során? 
(Kizárólag együttesen, a demenciában szenvedő és a demenciában nem szenvedő ellátottak 
összesített létszáma hasonlítandó össze az engedélyezett összes férőhelyek számával.95) 

18. A fenntartó nem igényelt-e ugyanazon a napon ugyanazon ellátott után időskorúak nappali 
intézményi ellátása jogcímű normatív állami hozzájárulást és96 
− házi segítségnyújtás jogcímű normatív állami hozzájárulást, 
− pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcímű 

normatív állami hozzájárulást? 
19. A fenntartó nem igényelt-e ugyanazon a napon ugyanazon ellátott után demens személyek 

nappali intézményi ellátása jogcímű normatív állami hozzájárulást és 
− házi segítségnyújtás jogcímű normatív állami hozzájárulást, 
− pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcímű 

normatív állami hozzájárulást, 
− szociális étkeztetés jogcímű hozzájárulást?97 

20. A fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (11.g) jogcímcsoporton belül 
helyesen állapították-e meg az adott személy ellátására vonatkozóan az adott napra alkalmazható 
támogatási jogcímet attól függően, hogy a demenciában szenvedő ellátott az idősek nappali 
ellátása mellett: 
− szociális foglalkoztatásban nem vett részt [11.g (3)], 
− szociális foglalkoztatásban részt vett [11.g (4)g] ?(Csak a hozzájárulás 40%-a számolható el.) 

                                                                                                                                                                      
 
Amennyiben az ellátott úgy nyilatkozik, hogy igénybe vesz más szolgáltatónál is valamilyen alapszolgáltatást, 
akkor annak a szolgáltatónak a fenntartója, amelynél a nyilatkozatot tette, csak abban az esetben jogosult 
normatív állami hozzájárulásra az ellátott után, ha alá tudja támasztani, hogy adott napon, adott ellátott után, 
ugyanazon típusú ellátásra (vagy egymást kizáró ellátásra) tekintettel más fenntartó nem vesz igénybe normatív 
állami hozzájárulást. 
Amennyiben az ellátás igénylésekor az igénylő személy arról nyilatkozott, hogy az alapszolgáltatást más 
szolgáltatónál, intézménynél is igénybe veszi, úgy az a fenntartó jogosult a normatívára, aki előbb kötötte az 
ellátottal a megállapodást. (Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/1717/1/2010., ÖF/1203/1/2010. 
számú állásfoglalásai.) 
95 - A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási (Államigazgatási) Hivatal – a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 
Szociális Főosztályának állásfoglalására hivatkozva – a demens személyek nappali szociális ellátására vonatkozó 
férőhelyek számának a működési engedélyben történő meghatározását szükségtelennek, az Szmr. 
rendelkezéseivel ellentétesnek tartja. Idézet a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal által kiadott 
működési engedély indokolásából: „… a normatíva igénybevételének sem feltétele, hogy a működési 
engedélyben az engedélyezett férőhelyek számán belül külön meghatározásra kerüljön a demens ellátottak 
száma.” 
96 - Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 7. pont. 
97 - A demens betegek nappali intézményi ellátása jogcím mellett a szociális étkeztetés jogcímű hozzájárulás sem 
igényelhető, tekintve, hogy a nappali ellátásra vonatkozó normatívák közül kizárólag az idősek nappali 
ellátásának támogatása nem tartalmazza az étkeztetés költségeit. (Lásd még: Szoctv. 65/F. § (1) utolsó 
bekezdésében az „ide nem értve az idős személyeket” szövegrészt.) 
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21. Az ellátottak számának megállapítása során figyelmen kívül hagyták-e azon ellátottakat, akik 
kizárólag étkeztetésben részesültek? 

22. Ha az idősek nappali intézményi ellátása nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e 
a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?98 

23. Az elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak számát – a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 
nap alapul vételével – osztották-e 251-gyel? 

24. Az 1/2000. SzCsM rendelet 10. számú melléklete szerinti nyilvántartás alapján az ellátottak 
számát úgy állapították-e meg, hogy az ellátási napok éves számát elosztották 251-gyel. 

2 . 2 . 6 . 2  F o g y a t é k o s  s z e m é l y e k  n a p p a l i  i n t é z m é n y e  

11.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 

11.g (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 

11.g (2) A foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos 
nappali intézményben ellátottak száma 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 405 600 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali 
ellátását … biztosító intézményt tartanak fenn. 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akinek 
jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a 
nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak 
száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul 
vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. 

14.c) Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 

14.c (2) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett 
gyermekek kedvezményes étkeztetése 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/fő 
E hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos személyek nappali 
intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. §-ának (5) 
bekezdése  alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést 
biztosít. 
Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása esetén az ellátottak 
számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali 
ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a 
heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével - 
osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális alapszolgáltatás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

                                                      
 
98 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A szociális alapszolgáltatás ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív 
hozzájárulás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező 
fenntartója jogosult. 

6. A Kvtv. 3. számú melléklet 14.c (2) pont szerinti mutatószám nem lehet több, mint a 11.g (1) és 
11.g (2) pont szerinti mutatószámok összege. 

7. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem lehet több az engedélyezett létszámnál, kivéve ha 
működési napok száma éves szinten meghaladja a 251 napot.99 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó, 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja  
szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az 
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között. 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás, 
− 2010. január 1-je után kérelmezett ellátás esetén az ellátást igénybe vevő személy nyilatkozata 

arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást100 
[9/1999. SzCsM rendelet 18. §], 

− az 1/2000. SzCsM rendelet 10. számú melléklete szerinti Nappali ellátásban részesülők 
látogatási és eseménynaplója, 

                                                      
 
99 - Az elszámolásban szereplő mutatószám egész éves folyamatos működés és hat napos nyitva tartás esetén kb. 
21 %-kal, hét napos nyitva tartás esetén 45,4 %-kal haladhatja meg az engedélyezett férőhelyszámot. 
365
251

1,454183267,    
303
251

1,207171315 

Amennyiben a működési napok száma meghaladja a 251-es osztószámot, az elszámolásban szereplő mutatószám 
meghaladhatja az engedélyezett férőhelyek számát. 
255
251

1,015836255 
100 - Szociális alapszolgáltatások: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató 
szolgáltatás, az utcai szociális munka, a nappali ellátás. (Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az 
utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a 
szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénybevételéről.) 
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− 1/2000. SzCsM rendelet 79/A. §-a szerinti egyéni gondozási terv (kivéve a csak 
klubfoglalkozásban részesülőt), 

− a fogyatékosság fennállását – a 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (2) bekezdésénekLXX 
megfelelően – igazoló dokumentumok, vagyis: 

o a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos 
szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleménye, vagy 

o a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi lelet, vagy 
o súlyos fogyatékosság esetén a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi 

járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy ezen 
ellátások megállapítására vonatkozó dokumentumai, 

− a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény, 
vagy ingyenes étkeztetés biztosítása esetén [Kvtv. 3. sz. melléklet 14.c (2) pont alatti jogcím] 
szociális rászorultságot igazoló dokumentumok (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül, három- vagy többgyermekes család tagja, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek). 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával, valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?101 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Vezetik-e a Szoctv. 20. § szerinti nyilvántartást, és tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott 
adatokat? 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási területen 
tartózkodó102 ellátottak részére nyújtott-e ellátást, és csak ezek után az ellátottak után igényelték-e 
a hozzájárulást? [Az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban 
meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel. – 9/1999. SzCsM rendelet 3/A. § (1) bekezdése - 2010. 01. 01-jétől hatályos] 

12. Az intézmény vezeti-e az 1/2000. SzCsM rendelet 10. számú melléklete szerinti Nappali 
ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplóját és annak alapján készíti-e el a kimutatást a 
havi és az éves ellátási napokról? 

                                                      
 
101 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
102 - Az ellátási területen való tartózkodásnak nincs igazoló dokumentuma, így – gyakorlatilag – ennek 
ellenőrzése nem lehetséges, elhagyható.  
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13. Az ellátásban részesülőkről készítettek-e egyéni gondozási tervet (kivéve, ha az ellátott kizárólag 
klubfoglalkozásban részesül)? 

14. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 
Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodást? 

15. A 2010. 01. 01-je után kérelmezett ellátások esetén rendelkezésre állnak-e az ellátást igénybe 
vevő személyek nyilatkozatai arról, hogy igénybe vesznek-e más szolgáltatónál, intézménynél 
valamilyen alapszolgáltatást103? 

16. A fogyatékos személyek ellátásának megkezdésekor rendelkeznek-e a helyszíni ellenőrzés 
dokumentumai cím alatt felsorolt, a fogyatékosság fennállását igazoló dokumentumok 
valamelyikével? 

17. A fogyatékos személyek nappali intézményében a gondozottak 3 évnél idősebbek-e? [1/2000. 
SzCsM rendelet 81. § (1) bekezdés.LXXI] 

18. Kiskorú esetében a fogyatékos személyek kérelméhez mellékelték-e a területileg illetékes 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét, amely kimondja, hogy a gyermek 
gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra nem alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, 
állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben nem biztosítható?104 [1/2000. SzCsM 
rendelet 81. § (3) bekezdés.] 

19. A fenntartó nem igényelt-e ugyanazon a napon ugyanazon ellátott után fogyatékosok nappali 
intézményi ellátása jogcímű normatív állami hozzájárulást és  
− házi segítségnyújtás jogcímű normatív állami hozzájárulást, 
− pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcímű 

normatív állami hozzájárulást, vagy 
− szociális étkeztetés jogcímű normatív állami hozzájárulást?105 

20. Az ellátottak létszáma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben meghatározott 
férőhelyszám 110 %-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) 
bekezdés és 2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt 
meghaladó gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelőenLXXII] 
figyelmen kívül hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során? 

21. A jogcímcsoporton belül helyesen állapították-e meg az adott személy ellátására vonatkozóan az 
adott napra alkalmazható támogatási jogcímet attól függően, hogy az ellátott a fogyatékosok 
nappali ellátása mellett 
− intézményen belüli szociális foglalkoztatásban nem vett részt [11.g (1)], 
− intézményen belüli szociális foglalkoztatásban részt vett [11.g (2)]. (Csak a hozzájárulás 40 

%-a számolható el.) 
22. Az ellátottak számának megállapítása során figyelmen kívül hagyták-e azon ellátottakat, akik 

kizárólag étkeztetésben részesültek? 

                                                      
 
103 - Amennyiben az ellátás igénylésekor az igénylő személy nem nyilatkozott, a fenntartó nem jogosult a 
normatív állami hozzájárulásra az érintett személy ellátása után. 
Amennyiben az ellátott úgy nyilatkozik, hogy igénybe vesz más szolgáltatónál is valamilyen alapszolgáltatást, 
akkor annak a szolgáltatónak a fenntartója, amelynél a nyilatkozatot tette, csak abban az esetben jogosult 
normatív állami hozzájárulásra az ellátott után, ha alá tudja támasztani, hogy adott napon, adott ellátott után, 
ugyanazon típusú ellátásra (vagy egymást kizáró ellátásra) tekintettel más fenntartó nem vesz igénybe normatív 
állami hozzájárulást. 
Amennyiben az ellátás igénylésekor az igénylő személy arról nyilatkozott, hogy az alapszolgáltatást más 
szolgáltatónál, intézménynél is igénybe veszi, úgy az a fenntartó jogosult a normatívára, aki előbb kötötte az 
ellátottal a megállapodást. (Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/1717/1/2010., ÖF/1203/1/2010. 
számú állásfoglalásai.) 
104 - A kizárólag tanítási szünet idején ellátott kiskorúakra nem vonatkozik. [Lásd az 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet 81. § (3) bekezdés utolsó mondatát!] 
105 - Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 7. pont. 
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23. Ha a fogyatékosok nappali intézményi ellátása nem a tárgyév egészében működött, figyelembe 
vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében 
foglaltakat?106 

24. Az ellátottak számát úgy állapították-e meg, hogy az ellátási napok éves számát elosztották 251-
gyel? 

25. A Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény, 
vagy ingyenes étkeztetés biztosítása esetén [Kvtv. 3. sz. melléklet 14.c (2) pont alatti jogcím.]: 
− az ellátottak rendelkeznek-e a szociális rászorultságot igazoló dokumentumokkal, 
− a normatív hozzájárulás szempontjából a fenntartó figyelmen kívül hagyta-e a 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más 
bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett gyermeket? [Gyvt. 148. § (6) bekezdés.] 

− a támogatásra jogosító létszám megállapítása a nappali ellátásban részesülők látogatási és 
eseménynaplója alapján naponta összesített, étkeztetésben részesült, normatív étkezési térítési 
díj-kedvezményre, vagy ingyenes étkeztetésre jogosult gyermekek élelmezési napjainak 
száma osztva 251-gyel, módszerével történt-e? 

 

2 . 2 . 6 . 3  P s z i c h i á t r i a i  b e t e g e k  n a p p a l i  i n t é z m é n y i  
e l l á t á s a  

11.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása 

11.h (1) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 

11.h (2) A foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben 
ellátott pszichiátriai betegek száma 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 206 100 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján és 
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai …betegek… számára 
nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akinek 
jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők látogatási és eseménynaplója 
alapján naponta összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - 
a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével - 
osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe - a nappali melegedőt igénybe vevők kivételével - a kizárólag 
étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális alapszolgáltatás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

                                                      
 
106 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 



64 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A szociális alapszolgáltatás ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív 
hozzájárulás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező 
fenntartója jogosult. 

6. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem lehet több az engedélyezett létszámnál, kivéve, ha a 
működési napok száma éves szinten meghaladja a 251 napot.107 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja  
szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az 
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között, 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás, 
− 2010. január 1-je után kérelmezett ellátás esetén az ellátást igénybe vevő személy nyilatkozata 

arról, hogy igénybe vesznek-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen 
alapszolgáltatást108 [9/1999. SzCsM rendelet 18. §], 

− az 1/2000. SzCsM rendelet 10. számú melléklete szerinti Nappali ellátásban részesülők 
látogatási és eseménynaplója, 

− 1/2000. SzCsM rendelet 79/A. §-a szerinti egyéni gondozási terv (kivéve a csak 
klubfoglalkozásban részesülőt), 

− az igénybe vevő pszichiátriai beteg szakorvosának, kezelőorvosának - a 9/1999. SzCsM 
rendelet 21. § (1) bekezdésLXXIII szerinti – szakvéleménye. 

                                                      
 
107 - Az elszámolásban szereplő mutatószám egész éves folyamatos működés és hat napos nyitva tartás esetén kb. 
21 %-kal, hét napos nyitva tartás esetén 45,4 %-kal haladhatja meg az engedélyezett férőhelyszámot. 
365
251

1,454183267,    
303
251

1,207171315 

Amennyiben a működési napok száma meghaladja a 251-es osztószámot, az elszámolásban szereplő mutatószám 
meghaladhatja az engedélyezett férőhelyek számát. 
255
251

1,015836255 
108 - Szociális alapszolgáltatások: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató 
szolgáltatás, az utcai szociális munka, a nappali ellátás. (Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az 
utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a 
szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénybevételéről.) 



65 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?109 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Vezetik-e a Szoctv. 20. § szerinti nyilvántartást, és tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott 
adatokat? 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási területen 
tartózkodó110 ellátottak részére nyújtott-e ellátást, és csak ezek után az ellátottak után igényelték-e 
a hozzájárulást? [Az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban 
meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel. – 9/1999. SzCsM rendelet 3/A. § (1) bekezdése – 2010. 01. 01-jétől 
hatályos.] 

12. Az intézmény vezeti-e az 1/2000. SzCsM rendelet 10. számú melléklete szerinti látogatási és 
eseménynaplót és annak alapján készíti-e el a kimutatást a havi és az éves gondozási napokról? 

13. Az ellátásban részesülőkről készítettek-e egyéni gondozási tervet (kivéve, ha az ellátott kizárólag 
klubfoglalkozásban részesül)? 

14. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 
Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodást? 

15. A pszichiátriai betegek tekintetében rendelkeznek-e az ellátott kezelőorvosának, szakorvosának 
szakvéleményével? 

16. A 2010. 01. 01-je után kérelmezett ellátások esetén rendelkezésre álltak-e az ellátást igénybe vevő 
személyek nyilatkozatai arról, hogy igénybe vesznek-e más szolgáltatónál, intézménynél 
valamilyen alapszolgáltatást111? 

                                                      
 
109 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
110 - Az ellátási területen való tartózkodásnak nincs igazoló dokumentuma, így – gyakorlatilag – ennek 
ellenőrzése nem lehetséges, elhagyható.  
111 - Amennyiben az ellátás igénylésekor az igénylő személy nem nyilatkozott, a fenntartó nem jogosult a 
normatív állami hozzájárulásra az érintett személy ellátása után. 
Amennyiben az ellátott úgy nyilatkozik, hogy igénybe vesz más szolgáltatónál is valamilyen alapszolgáltatást, 
akkor annak a szolgáltatónak a fenntartója, amelynél a nyilatkozatot tette, csak abban az esetben jogosult 
normatív állami hozzájárulásra az ellátott után, ha alá tudja támasztani, hogy adott napon, adott ellátott után, 
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17. A fenntartó nem igényelt-e ugyanazon a napon ugyanazon ellátott után pszichiátriai betegek 
nappali intézményi ellátása jogcímű normatív állami hozzájárulást és 
− szociális étkeztetés jogcímű, vagy 

− házi segítségnyújtás jogcímű normatív állami hozzájárulást? 112 

18. Az ellátottak létszáma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben meghatározott 
férőhelyszám 110 %-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) 
bekezdés és 2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt 
meghaladó gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelőenLXXIV] 
figyelmen kívül hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során? 

19. A jogcímcsoporton belül helyesen állapították-e meg az adott személy ellátására vonatkozóan az 
adott napra alkalmazható támogatási jogcímet attól függően, hogy az ellátott a pszichiátriai 
betegek nappali ellátása mellett 
− intézményen belüli szociális foglalkoztatásban nem vett részt [11.h (1)], 
− intézményen belüli szociális foglalkoztatásban részt vett [11.h (2)]. (Csak a hozzájárulás 40%-

a számolható el.) 
20. A gondozási napok számának meghatározása során figyelmen kívül hagyták-e az egybefüggően 

30 napnál hosszabb ideig távolmaradókat?113 
21. Ha a pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása nem a tárgyév egészében működött, 

figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében 
foglaltakat?114 

22. Az ellátottak számának megállapítása során figyelmen kívül hagyták-e azon ellátottakat, akik 
kizárólag étkeztetésben részesültek? 

23. Az elszámolásnál a pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők látogatási és 
eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást 
kötött ellátottak számát – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, 
illetve 7 nap alapul vételével – osztották-e 251-gyel? 

24. Az ellátottak számát úgy állapították-e meg, hogy a gondozási napok éves számát elosztották 
251-gyel?115 

 

                                                                                                                                                                      
 
ugyanazon típusú ellátásra (vagy egymást kizáró ellátásra) tekintettel más fenntartó nem vesz igénybe normatív 
állami hozzájárulást. 
Amennyiben az ellátás igénylésekor az igénylő személy arról nyilatkozott, hogy az alapszolgáltatást más 
szolgáltatónál, intézménynél is igénybe veszi, úgy az a fenntartó jogosult a normatívára, aki előbb kötötte az 
ellátottal a megállapodást. (Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/1717/1/2010., ÖF/1203/1/2010. 
számú állásfoglalásai.) 
112 - Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 7. pont. 
113 - a távolmaradás első napjától. 
114 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
115 - a Kvtv. 3. számú melléklet által előírt osztószám (251) arra utal, hogy – bár nem a megjelentek száma, 
hanem a jogviszonyban állók száma a mutatószám meghatározója – nem lehet minden naptári napra figyelembe 
venni a gondozási napokat, hanem csupán a működési napokon teljesített gondozási napok száma vehető 
figyelembe. (Jelen segédlet elején megadott definícióknak megfelelően.) Az osztás számlálójában tehát az 
„intézményi jogviszonyban állók létszáma a nappali intézmény működési napjain” vehető figyelembe. 
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2 . 2 . 6 . 4  S z e n v e d é l y b e t e g e k  n a p p a l i  i n t é z m é n y i  e l l á t á s a  

11.h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása 

11.h (3) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 

11.h (4) A foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben 
ellátott szenvedélybetegek száma 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 206 100 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján és 
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően … szenvedélybetegek, … számára 
nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akinek 
jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők látogatási és eseménynaplója 
alapján naponta összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - 
a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével - 
osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe … a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál 
folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális alapszolgáltatás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A szociális alapszolgáltatás ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív 
hozzájárulás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező 
fenntartója jogosult. 

6. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem lehet több az engedélyezett létszámnál, kivéve, ha a 
működési napok száma éves szinten meghaladja a 251 napot.116 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

                                                      
 
116 - Az elszámolásban szereplő mutatószám egész éves folyamatos működés és hat napos nyitva tartás esetén kb. 
21 %-kal, hét napos nyitva tartás esetén 45,4 %-kal haladhatja meg az engedélyezett férőhelyszámot. 
365
251

1,454183267,    
303
251

1,207171315 

Amennyiben a működési napok száma meghaladja a 251-es osztószámot, az elszámolásban szereplő mutatószám 
meghaladhatja az engedélyezett férőhelyek számát. 
255
251

1,015836255 
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− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja  
szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az 
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között. 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás, 
− 2010. január 1-je után kérelmezett ellátás esetén az ellátást igénybe vevő személy nyilatkozata 

arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást117 
[9/1999. SzCsM rendelet 18. §], 

− az 1/2000. SzCsM rendelet 10. számú melléklete szerinti Nappali ellátásban részesülők 
látogatási és eseménynaplója, 

− 1/2000. SzCsM rendelet 79/A. §-a szerinti egyéni gondozási terv (kivéve a csak 
klubfoglalkozásban részesülőt), 

− az ellátott kezelőorvosának, szakorvosának szakvéleménye (2009. 04. 18-ig)118. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?119 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

                                                      
 
117 - Szociális alapszolgáltatások: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató 
szolgáltatás, az utcai szociális munka, a nappali ellátás. (Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az 
utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a 
szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénybevételéről.) 
118 - Lásd a 9/1999. SzCsM rendelet 21. §-ának változását! 
119 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Vezetik-e a Szoctv. 20. § szerinti nyilvántartást, és tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott 
adatokat? 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási területen 
tartózkodó120 ellátottak részére nyújtott-e ellátást, és csak ezek után az ellátottak után igényelték-e 
a hozzájárulást? [Az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban 
meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel. – 9/1999. SzCsM rendelet 3/A. § (1) bekezdése – 2010. 01. 01-jétől 
hatályos.] 

12. Az intézmény vezeti-e az 1/2000. SzCsM rendelet 10. számú melléklete szerinti látogatási és 
eseménynaplót és annak alapján készíti-e el a kimutatást a havi és az éves gondozási napokról? 

13. Az ellátásban részesülőkről készítettek-e egyéni gondozási tervet (kivéve, ha az ellátott kizárólag 
klubfoglalkozásban részesül)? 

14. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 
Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja a szerinti írásbeli megállapodást? 

15. A szenvedélybetegek tekintetében rendelkeznek-e az ellátott kezelőorvosának, szakorvosának 
szakvéleményével (2009. 04. 18-ig)? 

16. A 2010. 01. 01-je után kérelmezett ellátások esetén rendelkezésre állnak-e az ellátást igénybe 
vevő személyek nyilatkozatai arról, hogy igénybe vesznek-e más szolgáltatónál, intézménynél 
valamilyen alapszolgáltatást121? 

17. A fenntartó nem igényelt-e ugyanazon a napon ugyanazon ellátott után szenvedélybetegek 
nappali intézményi ellátása jogcímű normatív állami hozzájárulást és 
− szociális étkeztetés jogcímű, vagy 

− házi segítségnyújtás jogcímű normatív állami hozzájárulást? 122 

18. Az ellátottak létszáma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben meghatározott 
férőhelyszám 110 %-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) 
bekezdés és 2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt 
meghaladó gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelőenLXXV] 
figyelmen kívül hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során? 

19. A jogcímcsoporton belül helyesen állapították-e meg az adott személy ellátására vonatkozóan az 
adott napra alkalmazható támogatási jogcímet attól függően, hogy az ellátott a szenvedélybetegek 
nappali ellátása mellett 

                                                      
 
120 - Az ellátási területen való tartózkodásnak nincs igazoló dokumentuma, így – gyakorlatilag – ennek 
ellenőrzése nem lehetséges, elhagyható.  
121 - Amennyiben az ellátás igénylésekor az igénylő személy nem nyilatkozott, a fenntartó nem jogosult a 
normatív állami hozzájárulásra az érintett személy ellátása után. 
Amennyiben az ellátott úgy nyilatkozik, hogy igénybe vesz más szolgáltatónál is valamilyen alapszolgáltatást, 
akkor annak a szolgáltatónak a fenntartója, amelynél a nyilatkozatot tette, csak abban az esetben jogosult 
normatív állami hozzájárulásra az ellátott után, ha alá tudja támasztani, hogy adott napon, adott ellátott után, 
ugyanazon típusú ellátásra (vagy egymást kizáró ellátásra) tekintettel más fenntartó nem vesz igénybe normatív 
állami hozzájárulást. 
Amennyiben az ellátás igénylésekor az igénylő személy arról nyilatkozott, hogy az alapszolgáltatást más 
szolgáltatónál, intézménynél is igénybe veszi, úgy az a fenntartó jogosult a normatívára, aki előbb kötötte az 
ellátottal a megállapodást. (Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/1717/1/2010., ÖF/1203/1/2010. 
számú állásfoglalásai.) 
122 - Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 7. pont. 
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− intézményen belüli szociális foglalkoztatásban nem vett részt [11.h (3)], 
− intézményen belüli szociális foglalkoztatásban részt vett [11.h (4)]. (Csak a hozzájárulás 40%-

a számolható el.) 
20. Ha a szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása nem a tárgyév egészében működött, 

figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében 
foglaltakat?123 

21. A gondozási napok számának meghatározása során figyelmen kívül hagyták-e az egybefüggően 
30 napnál hosszabb ideig távolmaradókat?124 

22. Az ellátottak számának megállapítása során figyelmen kívül hagyták-e azon ellátottakat, akik 
kizárólag étkeztetésben részesültek? 

23. Az elszámolásnál a szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők látogatási és 
eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást 
kötött ellátottak számát – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, 
illetve 7 nap alapul vételével – osztották-e 251-gyel? 

24. Az ellátottak számát úgy állapították-e meg, hogy a gondozási napok éves számát elosztották 
251-gyel?125 

 

2 . 2 . 6 . 5  H a j l é k t a l a n o k  n a p p a l i  i n t é z m é n y i  e l l á t á s a  
( n a p p a l i  m e l e g e d ő )  

11.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása 

11.h (5) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 

11.h (6) A foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali 
intézményben ellátása 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 206 100 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján és 
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően … hajléktalanok számára nappali 
ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akinek 
jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 
A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a külön 
jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet 
több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális alapszolgáltatás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

                                                      
 
123 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
124 - a távolmaradás első napjától. 
125 - a Kvtv. 3. számú melléklet által előírt osztószám (251) arra utal, hogy – bár nem a megjelentek száma, 
hanem az intézményi jogviszonyban állók száma a mutatószám meghatározója – nem lehet minden naptári napra 
figyelembe venni a gondozási napokat, hanem csupán a működési napokon teljesített gondozási napok száma 
vehető figyelembe. (Jelen segédlet elején megadott definícióknak megfelelően.) Az osztás számlálójában tehát 
az „intézményi jogviszonyban állók létszáma a nappali intézmény működési napjain” vehető figyelembe. 
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2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A szociális alapszolgáltatás ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív 
hozzájárulás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező 
fenntartója jogosult. 

6. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem lehet több, mint az engedélyezett létszám 
háromszorosa nem teljes évi működés esetén annak időarányos része.126 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás127, 
− az 1/2000. SzCsM rendelet 11. számú melléklete szerinti Nappali melegedők 

eseménynaplójaLXXVI az ellátásban részesítettekről és a nyújtott szolgáltatásokról. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről alkotott-e rendeletet/határozatot?  A rendeletben/határozatban szerepel-e a 
hajléktalanok nappali intézményi ellátása? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?128 

                                                      
 
126 - A Kvtv. 3. sz. melléklet e pont alatt a következőképpen fogalmaz: „A hajléktalanok számára nappali ellátást 
nyújtó intézményben az elszámolás alapja a külön jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított 
létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál.” 
A Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 8.a) pontja szerint: „A nappali, illetve a bentlakásos intézményi 
ellátást nyújtó intézményekben - kivéve a hajléktalanok nappali intézményét - a Szoctv. 92/K. §-ának (5) 
bekezdése alapján az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
férőhelyszám 100%-át.” 
127 - Lásd erről még a Szoctv. 20. § (6), (7) bekezdését! 
128 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Vezetik-e a Szoctv. 20. § szerinti nyilvántartást, és tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott 
adatokat? 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási területen 
tartózkodó129 ellátottak részére nyújtott-e ellátást, és csak ezek után az ellátottak után igényelték-e 
a hozzájárulást? [Az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban 
meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel. – 9/1999. SzCsM rendelet 3/A. § (1) bekezdése - 2010. 01. 01-jétől 
hatályos.] 

12. A Szoctv. 115/A. §-a alapján a hajléktalanok nappali ellátását térítésmentesen biztosítják-e? 
13. Vezetik-e az 1/2000. SzCsM rendelet 11. számú melléklete szerinti nyilvántartást (Nappali 

melegedők eseménynaplója)? 
14. Az ellátottak éves átlaglétszáma nem haladja-e meg a működési engedélyben szereplő férőhelyek 

számát? 
15. A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az ellátottak száma nem haladta-e 

meg az egyes napokon a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosát? 
16. A fenntartó nem igényelt-e ugyanazon a napon ugyanazon ellátott után hajléktalanok nappali 

intézményi ellátása jogcímű normatív állami hozzájárulást és 
− szociális étkeztetés jogcímű, vagy 

− házi segítségnyújtás jogcímű normatív állami hozzájárulást?130 

17. Ha a hajléktalanok nappali intézményi ellátása nem a tárgyév egészében működött, figyelembe 
vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében 
foglaltakat?131 

18. A jogcímcsoporton belül helyesen állapították-e meg az adott személy ellátására vonatkozóan az 
adott napra alkalmazható támogatási jogcímet attól függően, hogy az ellátott a hajléktalanok 
nappali ellátása mellett 
− intézményen belüli szociális foglalkoztatásban nem vett részt [11.h (5)], 
− intézményen belüli szociális foglalkoztatásban részt vett [11.h (6)]? (Csak a hozzájárulás 

40%-a számolható el.) 
19. Az ellátottak számát úgy állapították-e meg, hogy az ellátási napok éves számát elosztották 251-

gyel? 

                                                      
 
129 - Az ellátási területen való tartózkodásnak nincs igazoló dokumentuma, így – gyakorlatilag – ennek 
ellenőrzése nem lehetséges, elhagyható.  
130 - Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 7. pont. 
131 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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2.3 Szakosított ellátási formák 

2 . 3 . 1  T a r t ó s  b e n t l a k á s o s  i n t é z m é n y e k  

2 . 3 . 1 . 1  I d ő s e k  o t t h o n a  

12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak ápoló-gondozó 
otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módonLXXVII tartanak fenn. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fő 
A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módon132 az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos 
demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását 
biztosítják. 
Az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe az idősek Szoctv. 57. § (2) bekezdéseLXXVIII szerinti 
bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott, az Országos Rehabilitációs és 
Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia 
centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló 
szakvéleményével rendelkező demens betegek után is. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma osztva 
365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített 
éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 309 350 forint/fő 
A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a 2007. december 31-én hatályos 
Szoctv. 117/B. §-aLXXIX alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. 
december 31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott - a 12. ac) pont szerint 
súlyos demens betegnek nem minősülő - ellátottak után illeti meg az önkormányzatot. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális intézményi ellátás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

                                                      
 
132 - Lásd a Szoctv. 68. § (4) bekezdését! Egyéb szabályozást e tárgyban más jogszabály sem tartalmaz. 
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4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás ellátási szerződés keretében történő 
megvalósítása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére az intézmény működési engedéllyel 
rendelkező fenntartója jogosult. 

6. Az idősek otthona esetén az elszámolásban szereplő, a Kvtv. 3. sz. melléklet 12.bca, 12.ac, 12c. 
pontok alatti mutatószámok összege nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő alap- és 
emeltszintű ellátás összesített férőhelyszámát. Az emelt színvonalú ellátás elszámolt mutatószáma 
nem lehet több a működési engedélyben emelt színvonalú ellátásra meghatározott férőhelyek 
számánál. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja  
szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az 
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között, vagy a bíróság kötelező intézeti 
elhelyezést kimondó döntése, 

− a 29/1993. Korm. rendelet 4. számú mellékletLXXX szerinti „Nyilvántartás a gondozási és 
élelmezési napok számának alakulásáról” 2011. évben, 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás133, 
− gondozási terv, ápolási szükséglet esetén ápolási terv, az 1/2000. SzCsM rendelet 9., 10. §-

aLXXXI szerint, 
− a gondozási szükséglet vizsgálatát igazoló, a 36/2007. SZMM rendelet 4. számú melléklete 

szerinti szakvélemény, illetőleg (2010. 08. 17-étől) igazolás a gondozási szükséglet 
vizsgálatáról, 

− a demencia centrum vagy orvosszakértői szerv, illetve, 2011. 01. 01-jétől pszichiáter, 
neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleménye.  

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e az idősek otthona, az emelt szintű tartós bentlakásos szociális 
ellátás? 

                                                      
 
133 - A Szoctv. 20. § (1) – (4) bekezdésében meghatározottak nyilvántartására megfelelő az intézményvezető által 
vezetett – megfelelő tartalmú – külön nyilvántartás, amely a változások nyomon követhetőségét biztosító 
elektronikus úton is vezethető. [Szoctv. 20. § (8) bekezdés.] 
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3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?134 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény vezeti-e a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartást és a nyilvántartás 
tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott adatokat? 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási terület valamely 
településéről érkezett személy részére nyújtott-e ellátást? Az ellátási területen kívülről érkezett 
személyek száma nem haladja-e meg az engedélyezett férőhelyek számának 10 %-át? [9/1999. 
SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdésLXXXII] 

12. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 
Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodást, vagy rendelkezésre áll-e a bíróság 
kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntése? 

13. A megállapodások szerinti ellátás kezdetének időpontja és a tényleges beköltözés időpontja 
megegyezik-e? Ha nem, akkor a tényleges beköltözés időpontjától vették-e figyelembe az 
ellátottak gondozási napjait? 

14. Az ellátásban részesülőkről készítettek-e egyéni gondozási tervet, szükség esetén ápolási tervet? 
15. Az ellátottak száma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben szereplő 

férőhelyszám 105 %-át, éves átlagban pedig a 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pont és 
2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt meghaladó 
gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelőenLXXXIII] figyelmen kívül 
hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során?135 

16. Év közben megszűnő, illetve alakuló intézmény esetén az elszámoláskor a fenntartó helyesen 
számolta-e ki az őt megillető normatív állami hozzájárulás alapjául szolgáló mutatószámot 
(osztószám minden esetben: 365)? 

17. A 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartás alapján megállapítható-e a 
gondozási napok száma? 

18. Csak azok után az ellátottak után vették-e igénybe a normatív hozzájárulást,  

                                                      
 
134 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
135 - Emelt- és alapszintű ellátást egy intézményen, telephelyen belül egyaránt biztosító intézmény esetén az 
emeltszintre engedélyezett férőhelyek száma napi szinten 5 %-kal léphető túl, éves átlagban nem léphető túl, az 
alap- és emeltszintű férőhelyek összesített száma napi szinten 5 %-kal léphető túl, éves átlagban nem léphető túl. 
Mind az alapszintű, mind az emeltszintű, mind az előbbi kettő összesített létszáma vizsgálata során a 
demenciában szenvedő és a demenciában nem szenvedő ellátottak összesített létszáma hasonlítandó össze az 
engedélyezett összes férőhelyek számával. 
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− akik – 2008. január 1-je után létrejött intézményi jogviszonyok esetén136 – rendelkeznek a 
36/2007. SZMM rendelet 4. számú melléklete szerinti, a gondozási szükséglet vizsgálatáról 
szóló szakvéleménnyel137, illetve 2010. augusztus 17-től  az intézményvezető, ennek 
hiányában a jegyző által felkért szakértő által kiállított igazolással138, 

− akik – 2008. január 1-je után létrejött intézményi jogviszonyok esetén – nem rendelkeznek 
ugyan a 36/2007. SZMM rendelet 4. számú melléklete szerinti, a gondozási szükséglet 
vizsgálatáról szóló szakvéleménnyel, vagy (2010. 08. 17-től) igazolással, azonban – a Szoctv. 
68. § (5) bekezdésLXXXIV alapján – az idősek otthoni gondozási szükséglettel bíró személynek 
az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére vagy 
fogyatékos közeli hozzátartozója.139 

19. 2010. 08. 17-től nem kezdték-e meg bárkinek az ellátását gondozási szükséglet-vizsgálat 
nélkül?140 

20. Demenciában szenvedő személy esetén rendelkezésre állt-e 2010. december 31-ig az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum, 2011. január 1-jétől az NRSZH, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter 
szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleménye?141  

21. Demens betegek után járó támogatást 2010. december 31-ig az Országos Rehabilitációs és 
Szociális Szakértői Intézet vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott 
demencia centrum, 2011. január 1-jétől az NRSZH, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter 
szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleménye kiállításának időpontjától 
vették-e figyelembe – illetve ha a szakvélemény tartalmazza, hogy a beteg állapota már korábbi 
időpontban is fennállt – a megjelölt időpontot tekintették-e irányadónak?142 

                                                      
 
136 2007. évi CXXI. törvény 81. § (5) Az e törvény hatálybalépésekor idősotthoni ellátásban részesülő személyek 
gondozási szükségletét 
a) nem kell az e törvény 31. §-a szerint megvizsgálni, 
b) fennállónak kell tekinteni idősotthoni ellátásuk teljes időtartama alatt. 
(Hatályba lépett: 2008. 01. 01.) 
137 - 2008. január 1-jét követően felvett ellátottak esetében – az emelt szintű ellátás esetében is – vizsgálni kell, 
hogy rendelkeznek-e gondozási szükségletet igazoló szakvéleménnyel. (Magyar Államkincstár Önkormányzati 
Főosztály ÖF/634/1/2009. sz. állásfoglalása.) 
138 - „2010. augusztus 17-e és 2010. szeptember 3-a között – mivel a szakvélemény formája (36/2007. SZMM 
rendelet 4. számú melléklete) már hatályát vesztette, de az új igazolás formája még nem jelent meg – egyéni 
formában kiállított, az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő által aláírt gondozási 
szükséglet vizsgálatáról szóló igazolást az állami normatívára való jogosultság tekintetében el kell fogadni.” 
(Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF2271/1/2010. sz. állásfoglalása.) 
139 - Lásd még: Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/269/1/2009. sz. állásfoglalása. 
140 - 2010. augusztus 17-től a Szoctv. 68/B. § (1) bekezdése hatályát vesztette, így – ettől az időponttól – 
gondozási szükséglet vizsgálata nélkül az ellátás három hónapos időtartamra sem nyújtható. 

141 - a 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (5) bekezdése szerint: „Demens személyek ellátása esetén az 
igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által 
kiállított, … b) bentlakásos intézményi ellátás esetén a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát 
megállapító szakvéleményt.” A demencia kórkép középsúlyos fokozatának megléte a támogatás jogcímében nem 
játszik szerepet, igazolása – az egyéb körülményektől függetlenül – a gondozási szükséglet meglétét igazolja.  
142 - Ha a szakvélemény azt tartalmazza, hogy a súlyos demencia vélelmezhetően a kérelem benyújtásának 
időpontjától fennáll, akkor ettől az időponttól lehet igénybe venni a normatív hozzájárulást. Ha a szakvélemény 
konkrét időpontot tartalmaz az állapotra vonatkozóan, akkor ez az időpont az irányadó a normatív hozzájárulás 
igénylésére. (Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF1214/2/2009. sz. állásfoglalása.) 
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22. Demens betegek ellátása esetén csak a súlyos fokozatú demens betegek gondozási napjait vették-
e figyelembe az elszámolásnál? 

23. Az emelt szintű ellátásban részesülők esetében figyelembe vették-e, hogy 
− a súlyos demenciát igazoló szakvéleménnyel rendelkező ellátottak gondozási napjai a Kvtv. 3. 

sz. melléklet 12.ac („Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása”) jogcímen vehetők 
figyelembe143, 

− a 2008. január 01-je előtt már emelt szintű ellátásban részesült azon ellátottak gondozási 
napjai, akiknek gondozási szükségletét – a fenntartó 2008. évi kezdeményezésére144 – a 
szociális szakértői szerv megállapította, a Kvtv. 3. sz. melléklet 12.bca („Időskorúak ápoló-
gondozó otthoni ellátása”) jogcímen vehetők számításba145. 

24. Ha az idősek otthona nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. 
melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?146 

25. Az elszámolásban szerepeltetett mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint a gondozási napok éves számát osztották 
365-tel? 

 

2 . 3 . 1 . 2  P s z i c h i á t r i a i  b e t e g e k  o t t h o n a  é s / v a g y  
r e h a b i l i t á c i ó s  i n t é z m é n y e ,  p s z i c h i á t r i a i  
b e t e g e k  r e h a b i l i t á c i ó s  c é l ú  l a k ó o t t h o n a  

12.aba) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, 
mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó 
otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai … betegek … 
ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják 
fenn. 

                                                      
 
143 - Kvtv. 3. számú melléklet 12.ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása: Az e pont szerinti 
hozzájárulás vehető igénybe az idősek bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott, 
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos 
fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek után is. 
144 - A gondozási szükséglet megállapítására vonatkozó felülvizsgálati lehetőség csak 2008. december 31-éig állt 
fenn. Az ezt követően emelt színvonalú intézménybe felvételre került személyek esetében egyértelműen a 12. c) 
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás jogcímű normatív hozzájárulás vehető igénybe, függetlenül a gondozási 
szükséglet időtartamától. (Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF12428/1/2009. sz. állásfoglalása.) 
145 - 2007. évi CXXI. törvény 81. § (6) bekezdés: Az e törvény hatálybalépésekor emelt szintű idősotthoni 
ellátásban részesülő személyek e törvény 31. §-ával meghatározott, gondozási szükséglet megállapítására 
irányuló vizsgálatát a fenntartó 2008. év során kezdeményezheti a szociális szakértői szervnél. A gondozási 
szükséglet vizsgálata az (5) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem érinti, azonban a napi 4 órát meghaladó 
gondozási szükséglet megállapítása esetén az ellátott után 2009. évtől a nem emelt szintű idősotthoni ellátáshoz 
kapcsolódó normatív hozzájárulás vehető igénybe. Ebben az esetben 2008. év során az ellátott e törvény 54. §-
ával megállapított jövedelemvizsgálatát is el kell végezni, azzal, hogy az Szt. - e törvénnyel megállapított - 
119/D. §-át nem kell alkalmazni. Az ellátottnak továbbra is a megállapodás szerinti elhelyezést és ellátást kell 
nyújtani. 
146 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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12.abb) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, 
mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) 
lakóotthonainak támogatása 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fő 
A hozzájárulásra jogosultak azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §LXXXV-ában  
rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek. 
Az aba) és az abb) pontok közös szabálya: 
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe 
vehető. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális intézményi ellátás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás ellátási szerződés keretében történő 
megvalósítása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére az intézmény működési engedéllyel 
rendelkező fenntartója jogosult. 

6. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
engedélyezett férőhelyek számát, illetőleg, amennyiben a működési engedély nem egész évre szól, 
annak időarányos részét. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy 
és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között, vagy a bíróság kötelező intézeti 
elhelyezést kimondó döntése, 

− a 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti „Nyilvántartás a gondozási és 
élelmezési napok számának alakulásáról 2011. évben”, 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás147, 
                                                      
 
147 - A Szoctv. 20. § (1) – (4) bekezdésében meghatározottak nyilvántartására megfelelő az intézményvezető által 
vezetett – megfelelő tartalmú – külön nyilvántartás, amely a változások nyomon követhetőségét biztosító 
elektronikus úton is vezethető. [Szoctv. 20. § (8) bekezdés.] 
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− gondozási terv, ápolási szükséglet esetén ápolási terv, az 1/2000. SzCsM rendelet 9., 10. §-a 
szerint, 

− a Szoctv. 71. § (3) bekezdésének,LXXXVI valamint a 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (1) 
bekezdésénekLXXXVII megfelelően a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, 
illetve – amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül – a 
fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének – az intézménybe történő felvételt 
megelőző – három hónapnál nem régebbi szakvéleménye, 

− rehabilitációs célú intézmény esetén az 1/2000. SzCsM rendelet 7. § (5) bekezdéseLXXXVIII 
szerinti egyéni rehabilitációs program, 

− rehabilitációs célú intézmény esetén a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, illetve 
felülvizsgálat [Szoctv. 113. § (1) - (3) bekezdésLXXXIX, valamint a 92/2008. Korm. rendelet 
szerinti] dokumentuma. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a pszichiátriai betegek otthona és/vagy rehabilitációs 
intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona? 

2. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?148 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény vezeti-e a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartást és a nyilvántartás 
tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott adatokat? 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási terület valamely 
településéről érkezett személy részére nyújtott-e ellátást? Az ellátási területen kívülről érkezett 
személyek száma nem haladja-e meg az engedélyezett férőhelyek számának 10 %-át? [9/1999. 
SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdés] 

12. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 
Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodást, vagy rendelkezésre áll-e a bíróság 
kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntése? 

13. A megállapodások szerinti ellátás kezdetének időpontja és a tényleges beköltözés időpontja 
megegyezik-e? Ha nem, akkor a tényleges beköltözés időpontjától vették-e figyelembe az 
ellátottak gondozási napjait? 

                                                      
 
148 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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14. Az ellátásban részesülőkről készítettek-e egyéni gondozási tervet, szükség esetén ápolási tervet? 
15. Az ellátottak száma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben szereplő 

férőhelyszám 105 %-át, éves átlagban pedig a 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pont és 
2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt meghaladó 
gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelően] figyelmen kívül 
hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során? 

16. Év közben megszűnő, illetve alakuló intézmény esetén az elszámoláskor a fenntartó helyesen 
számolta-e ki az őt megillető normatív állami hozzájárulás alapjául szolgáló mutatószámot 
(osztószám minden esetben: 365)? 

17. A 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartás alapján megállapítható-e a 
gondozási napok száma? 

18. A pszichiátriai otthonba történő felvételkor rendelkezett-e a gondozott a területileg illetékes 
pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve – amennyiben az ellátás igénylése időpontjában 
kórházi kezelésben részesült - a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének – az 
intézménybe történő felvételt megelőző - 3 hónapnál nem régebbi szakvéleményével [Szoctv. 
71.§ (3) bekezdés]? 

19. Rehabilitációs célú intézménybe történő felvétel előtt a szakértői bizottság a Szoctv. 113. § (1) 
bekezdésének megfelelően elvégezte-e a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot? 

20. Rehabilitációs célú intézmény esetén az ideiglenes jelleggel elhelyezettek alkalmasságát az 
egyéves időtartam elteltével felülvizsgálták-e? 

21. Rehabilitációs célú intézményben az ellátás időtartama megfelel-e a Szoctv. 112. § (1) - (3) 
bekezdéseibenXC foglaltaknak [figyelembe véve a 2007. évi CXXI. tv. 81. § (7) bekezdésébenXCI 
foglaltakat is]? 

22. A pszichiátriai betegek otthonában, valamint rehabilitációs intézményében élők további 
elhelyezését a Szoctv. 113/A. §XCII szerinti felülvizsgálat indokolttá tette-e? 

23. A felülvizsgálatot elvégezték-e a 92/2008. Korm. rendelet alapján? (2008. július 01-jétől 
hatályos.)    

24. A gondozási napok számának meghatározásakor figyelmen kívül hagyták-e a gyámhatósági 
határozattal, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve 
ideiglenes hatállyal elhelyezett, beutalt gyermekeket? 

25. Ha a pszichiátriai betegek otthona, rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs 
célú lakóotthona nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet 
kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?149 

26. Az elszámolásban szerepeltetett mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint a gondozási napok éves számát osztották 
365-tel? 

 

2 . 3 . 1 . 3  S z e n v e d é l y b e t e g e k  o t t h o n a  é s / v a g y  
r e h a b i l i t á c i ó s  i n t é z m é n y e ,  s z e n v e d é l y b e t e g e k  
r e h a b i l i t á c i ó s  c é l ú  l a k ó o t t h o n a  

12.aba) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, 
mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó 
otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a … szenvedélybetegek … 
ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják 
fenn. 
                                                      
 
149 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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12.abb) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, 
mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) 
lakóotthonainak támogatása 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fő 
A hozzájárulásra jogosultak azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ában 
rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek. 
Az aba) és az abb) pontok közös szabálya: 
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe 
vehető. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális intézményi ellátás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás ellátási szerződés keretében történő 
megvalósítása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére az intézmény működési engedéllyel 
rendelkező fenntartója jogosult. 

6. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
engedélyezett férőhelyek számát, illetőleg, amennyiben a működési engedély nem egész évre szól, 
annak időarányos részét. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy 
és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között, vagy a bíróság kötelező intézeti 
elhelyezést kimondó döntése, 

− a 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti „Nyilvántartás a gondozási és 
élelmezési napok számának alakulásáról 2011. évben”, 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás150, 
                                                      
 
150 - A Szoctv. 20. § (1) – (4) bekezdésében meghatározottak nyilvántartására megfelelő az intézményvezető által 
vezetett – megfelelő tartalmú – külön nyilvántartás, amely a változások nyomon követhetőségét biztosító 
elektronikus úton is vezethető. [Szoctv. 20. § (8) bekezdés.] 
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− gondozási terv, ápolási szükséglet esetén ápolási terv, az 1/2000. SzCsM rendelet 9., 10. §-a 
szerint, 

− a Szoctv. 71/A. § (2) bekezdésénekXCIII, valamint a 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (1) 
bekezdésének megfelelően a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai 
osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg 
illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának - 
intézménybe történő felvételt megelőző -, három hónapnál nem régebbi szakvéleménye, 

− rehabilitációs célú intézmény esetén az 1/2000. SzCsM rendelet 7. § (5) bekezdése szerinti 
egyéni rehabilitációs program. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról valamint a fizetendő díjakról alkotott-e 
rendeletet/határozatot?  A rendeletben/határozatban szerepel-e a szenvedélybetegek otthona 
és/vagy rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona? 

2. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?151 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény vezeti-e a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartást és a nyilvántartás 
tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott adatokat? 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási terület valamely 
településéről érkezett személy részére nyújtott-e ellátást? Az ellátási területen kívülről érkezett 
személyek száma nem haladja-e meg az engedélyezett férőhelyek számának 10 %-át? [9/1999. 
SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdés] 

12. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 
Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodást, vagy rendelkezésre áll-e a bíróság 
kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntése? 

13. A megállapodások szerinti ellátás kezdetének időpontja és a tényleges beköltözés időpontja 
megegyezik-e? Ha nem, akkor a tényleges beköltözés időpontjától vették-e figyelembe az 
ellátottak gondozási napjait? 

14. Az ellátásban részesülőkről készítettek-e egyéni gondozási tervet, szükség esetén ápolási tervet? 
15. Az ellátottak száma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben szereplő 

férőhelyszám 105 %-át, éves átlagban pedig a 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pont és 

                                                      
 
151 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt meghaladó 
gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelően] figyelmen kívül 
hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során? 

16. A szenvedélybetegek otthonában történő elhelyezéskor az ellátott rendelkezett-e a területileg 
illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó 
addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai 
gondozó pszichiáter szakorvosának – intézménybe történő felvételt megelőző –, három hónapnál 
nem régebbi szakvéleményével? 

17. Rehabilitációs célú intézményben az ellátás időtartama megfelel-e a Szoctv. 112. § (1) - (3) 
bekezdéseiben foglaltaknak [figyelembe véve a 2007. évi CXXI. tv. 81. § (7) bekezdésében 
foglaltakat is]? 

18. Ha a szolgáltatás nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet 
kiegészítő szabályok 7. pontja első két bekezdésében foglaltakat?152 

19. A 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartás alapján megállapítható-e a 
gondozási napok száma? 

20. A gondozási napok számának meghatározásakor figyelmen kívül hagyták-e a gyámhatósági 
határozattal, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve 
ideiglenes hatállyal elhelyezett, beutalt gyermekeket? 

21. Ha a szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs célú 
lakóotthona nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet 
kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?153 

22. Az elszámolásban szerepeltetett mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint a gondozási napok éves számát osztották 
365-tel? 

 

2 . 3 . 1 . 4  F o g y a t é k o s  s z e m é l y e k  o t t h o n a  é s / v a g y  
r e h a b i l i t á c i ó s  i n t é z m é n y e ,  f o g y a t é k o s o k  
r e h a b i l i t á c i ó s  c é l ú  l a k ó o t t h o n a  

12.aba) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, 
mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó 
otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a … fogyatékos személyek 
(látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és 
rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

                                                      
 
152 A 11. a) – b), 11. e), 11. i) pontokban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a 
szolgáltatás a tárgyév egészében - a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás kivételével - működési engedéllyel 
működik. 
Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a működés 
megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben 
a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen 
működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
153 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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12.abb) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, 
mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) 
lakóotthonainak támogatása 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fő 
A hozzájárulásra jogosultak azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ában 
rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek. 
Az aba) és az abb) pontok közös szabálya: 
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe 
vehető. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális intézményi ellátás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás ellátási szerződés keretében történő 
megvalósítása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére az intézmény működési engedéllyel 
rendelkező fenntartója jogosult. 

6. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
engedélyezett férőhelyek számát, illetőleg, amennyiben a működési engedély nem egész évre szól, 
annak időarányos részét. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az 
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között, vagy a bíróság kötelező intézeti 
elhelyezést kimondó döntése, 

− a 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti „Nyilvántartás a gondozási és 
élelmezési napok számának alakulásáról 2011. évben”, 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás154, 
                                                      
 
154 - A Szoctv. 20. § (1) – (4) bekezdésében meghatározottak nyilvántartására megfelelő az intézményvezető által 
vezetett – megfelelő tartalmú – külön nyilvántartás, amely a változások nyomon követhetőségét biztosító 
elektronikus úton is vezethető. [Szoctv. 20. § (8) bekezdés.] 
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− 1/2000. SzCsM rendelet 7. § (6) bekezdésXCIV szerinti egyéni fejlesztési terv, 
− a felvétel iránti kérelemhez mellékelt, az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának 

szakvéleménye a 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (1) bekezdés alapján, 
− kiskorú esetében a 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (3) bekezdésXCV alapján a területileg 

illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, 
− az alábbi szervek által kiadott, illetve felülvizsgált, érvényes szakvélemények: 

o 2008. 06. 30-áig a szakértői és rehabilitációs bizottság,  
o 2008. 07. 01-jétől 2009. 06. 30-áig a regionális módszertani intézmények által 

működtetett szakértői bizottság,  
o 2009. 07. 01-jétől az ORSZI,  
o 2011.01.01-jétől a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal kirendeltségeinek 

szakértői bizottságai  
által kiadott szakvélemény [92/2008. Korm. rendelet 2. §XCVI (1) bekezdés], 

− rehabilitációs célú intézmény esetén a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, illetve 
felülvizsgálat [Szoctv. 113. § (1), (2) bekezdés, valamint a 92/2008. Korm. rendelet szerinti] 
dokumentuma. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a fogyatékos személyek otthona és/vagy rehabilitációs 
intézménye, fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthona? 

2. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?155 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény vezeti-e a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartást és a nyilvántartás 
tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott adatokat? 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási terület valamely 
településéről érkezett személy részére nyújtott-e ellátást? Az ellátási területen kívülről érkezett 
személyek száma nem haladja-e meg az engedélyezett férőhelyek számának 10 %-át? [9/1999. 
SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdés.] 

12. Az ellátás megkezdése előtt az ellátott kezelőorvosa, szakorvosa által készített szakvélemény 
rendelkezésre állt-e? 

13. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 

                                                      
 
155 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodást, vagy rendelkezésre áll-e a bíróság 
kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntése? 

14. A megállapodások szerinti ellátás kezdetének időpontja és a tényleges beköltözés időpontja 
megegyezik-e? Ha nem, akkor a tényleges beköltözés időpontjától vették-e figyelembe az 
ellátottak gondozási napjait? 

15. Az ellátottak száma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben szereplő 
férőhelyszám 105 %-át, éves átlagban pedig a 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pont és 
2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt meghaladó 
gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelően] figyelmen kívül 
hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során? 

16. Év közben megszűnő, illetve alakuló intézmény esetén az elszámoláskor a fenntartó helyesen 
számolta-e ki az őt megillető normatív állami hozzájárulás alapjául szolgáló mutatószámot 
(osztószám minden esetben: 365)? 

17. A 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartás alapján megállapítható-e a 
gondozási napok száma? 

18. Az ellátásban részesülőkről készítettek-e egyéni fejlesztési tervet az 1/2000. SzCsM rendelet 7. § 
(6) bekezdés alapján? 

19. Mozgásfogyatékosok otthonában betartották-e az 1/2000. SzCsM rendelet 65 §-ábanXCVII 
foglaltakat, mely szerint az otthonban olyan személyek ellátása biztosítható, akiknek 
mozgáskorlátozottságát az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően állapították meg, 
állapotuk gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint rehabilitációs intézményi ellátásban nem 
részesíthetőek. 

20. Figyelembe vették-e, hogy a Szoctv. 70. § (5) bekezdéseXCVIII szerint a nagykorú fogyatékos 
személy fogyatékosok otthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi 
dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése. 

21. Rehabilitációs célú intézménybe történő felvétel előtt a szakértői bizottság a Szoctv. 113. § (1) 
bekezdésének megfelelően elvégezte-e a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot? 

22. Rehabilitációs célú intézmény esetén az ideiglenes jelleggel elhelyezettek alkalmasságát az 
egyéves időtartam elteltével felülvizsgálták-e? (Szoctv. 113. § (2) bekezdés) 

23. Rehabilitációs célú intézményben az ellátás időtartama megfelel-e a Szoctv. 112. § (1) - (3) 
bekezdéseiben foglaltaknak [figyelembe véve a 2007. évi CXXI. tv. 81. § (7) bekezdésében 
foglaltakat is]? 

24. A felülvizsgálatot elvégezték-e a 92/2008. Korm. rendelet alapján (2008. július 01-jétől 
hatályos)? 

25. Fogyatékos személyek esetében a Szoctv. 113/A. § szerinti felülvizsgálatot elvégezték-e a 
92/2008. Korm. rendelet alapján, a további elhelyezést a felülvizsgálat indokolttá tette-e? 

26. Kiskorú esetében a fogyatékosok otthonába történő elhelyezés iránti kérelemhez a 9/1999. 
SzCsM rendelet 21. § (3) bekezdésének megfelelően mellékelték-e a területileg illetékes szakértői 
és rehabilitációs bizottság szakvéleményét? 

27. A gondozási napok számának meghatározásakor figyelmen kívül hagyták-e a gyámhatósági 
határozattal, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve 
ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermekeket? 

28. Ha a fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs intézménye, fogyatékosok rehabilitációs célú 
lakóotthona nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet 
kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?156 

                                                      
 
156 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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29. Az elszámolásban szerepeltetett mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint a gondozási napok éves számát osztották 
365-tel? 

2 . 3 . 1 . 5  H a j l é k t a l a n o k  o t t h o n a  é s / v a g y  r e h a b i l i t á c i ó s  
i n t é z m é n y e  

12.bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó 
otthoni ellátása 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módonXCIX hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt) … tartanak 
fenn. 
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont, a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok tartós bentlakásos intézményeiben 
ellátottak után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi 
önkormányzatot. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális intézményi ellátás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás ellátási szerződés keretében történő 
megvalósítása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére az intézmény működési engedéllyel 
rendelkező fenntartója jogosult. 

6. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
engedélyezett férőhelyek számát, illetőleg, amennyiben a működési engedély nem egész évre szól, 
annak időarányos részét. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az 
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ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között, vagy a bíróság kötelező intézeti 
elhelyezést kimondó döntése, 

− a 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti „Nyilvántartás a gondozási és 
élelmezési napok számának alakulásáról 2011. évben”, 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás157, 
− ápoló-gondozó célú intézmény esetén gondozási terv, ápolási szükséglet esetén ápolási terv, 

az 1/2000. SzCsM rendelet 9., 10. §-a szerint, 
− rehabilitációs célú intézmény esetén az 1/2000. SzCsM rendelet 7. § (5) bekezdése szerinti 

egyéni rehabilitációs program, 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a hajléktalanok otthona, rehabilitációs intézménye? 

2. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?158 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény vezeti-e a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartást és a nyilvántartás 
tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott adatokat? 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási terület valamely 
településéről érkezett személy részére nyújtott-e ellátást? Az ellátási területen kívülről érkezett 
személyek száma nem haladja-e meg az engedélyezett férőhelyek számának 10 %-át? [9/1999. 
SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdés] 

12. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 
Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodást, vagy rendelkezésre áll-e a bíróság 
kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntése? 

13. A megállapodások szerinti ellátás kezdetének időpontja és a tényleges beköltözés időpontja 
megegyezik-e? Ha nem, akkor a tényleges beköltözés időpontjától vették-e figyelembe az 
ellátottak gondozási napjait? 

                                                      
 
157 - A Szoctv. 20. § (1) – (4) bekezdésében meghatározottak nyilvántartására megfelelő az intézményvezető által 
vezetett – megfelelő tartalmú – külön nyilvántartás, amely a változások nyomon követhetőségét biztosító 
elektronikus úton is vezethető. [Szoctv. 20. § (8) bekezdés.] 
158 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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14. Az ellátásban részesülőkről készítettek-e egyéni gondozási tervet, szükség esetén ápolási tervet, 
rehabilitációs intézményben egyéni rehabilitációs programot? 

15. Az ellátottak száma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben szereplő 
férőhelyszám 105 %-át, éves átlagban pedig a 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pont és 
2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt meghaladó 
gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelően] figyelmen kívül 
hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során? 

16. Év közben megszűnő, illetve alakuló intézmény esetén az elszámoláskor a fenntartó helyesen 
számolta-e ki az őt megillető normatív állami hozzájárulás alapjául szolgáló mutatószámot 
(osztószám minden esetben: 365)? 

17. A 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartás alapján megállapítható-e a 
gondozási napok száma? 

18. Rehabilitációs célú intézményben az ellátás időtartama megfelel-e a Szoctv. 112. § (1) - (3) 
bekezdéseiben foglaltaknak [figyelembe véve a 2007. évi CXXI. tv. 81. § (7) bekezdésében 
foglaltakat is]? 

19. Ha a hajléktalanok otthona, rehabilitációs intézménye nem a tárgyév egészében működött, 
figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében 
foglaltakat?159 

20. Az elszámolásban szerepeltetett mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint a gondozási napok éves számát osztották 
365-tel? 

2 . 3 . 2  Á t m e n e t i  e l h e l y e z é s t  n y ú j t ó  b e n t l a k á s o s  i n t é z m é n y e k  

2 . 3 . 2 . 1  I d ő s k o r ú a k  g o n d o z ó h á z a  

12.bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó 
otthoni ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módonC … időskorúak … átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően 
folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: … 
időskorúak,… gondozóháza, otthonháza. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fő 
A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módon160 az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos 
demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását 
biztosítják. 

                                                      
 
159 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
160 - Lásd a Szoctv. 68. § (4) bekezdését! Egyéb szabályozást e tárgyban más jogszabály sem tartalmaz. 
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Az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe az idősek Szoctv. 57. § (2) bekezdése szerinti161 
bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott, az Országos Rehabilitációs és 
Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia 
centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló 
szakvéleményével rendelkező demens betegek után is. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma osztva 
365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített 
éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális intézményi ellátás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás ellátási szerződés keretében történő 
megvalósítása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére az intézmény működési engedéllyel 
rendelkező fenntartója jogosult. 

6. Az idősek gondozóháza esetén az elszámolásban szereplő, a Kvtv. 3. sz. melléklet 12.bcb, 12.ac. 
pontok alatti mutatószámok összege nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
férőhelyszámot, illetőleg, amennyiben a működési engedély nem egész évre szól, annak időarányos 
részét. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az 
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között, vagy a bíróság kötelező intézeti 
elhelyezést kimondó döntése, 

                                                      
 
161 - A „Szoctv. 57. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész a korábbiakban a Kvtv. 3. sz. mellékletének e pontja 
alatt nem szerepelt. Tekintettel arra, hogy a Szoctv. 57. § (2) bekezdés d) pontjában az „átmeneti elhelyezést 
nyújtó intézmény” megnevezés szerepel, az időseket ellátó átmeneti elhelyezést biztosító intézményben ellátott 
súlyos demens személyek gondozási napjai – a Kvtv. 3. sz. melléklet 12.ac) pontban megfogalmazott feltételek 
teljesülése esetén – a támogatás szempontjából az idősek átmeneti elhelyezést biztosító intézményében 
(gondozóházában) is figyelembe vehetők. 
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− a 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti „Nyilvántartás a gondozási és 
élelmezési napok számának alakulásáról 2011. évben”, 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás162, 
− orvosi szakvéleménnyel alátámasztott, a Szoctv. 80. §CI (2) bekezdésén, valamint az 1/2000. 

SzCsM rendelet 85. §CII (3) bekezdésén alapuló intézményvezetői döntés az ellátás esetleges 
meghosszabbításáról, 

− gondozási terv, ápolási szükséglet esetén ápolási terv, az 1/2000. SzCsM rendelet 9., 10. §-a 
szerint, amennyiben az ellátott legalább hat hónap időtartamra [1/2000. SzCsM rendelet 7. § 
(1) bekezdés b) pontCIII] veszi igénybe az intézményt, 

− 2010. december 31-ig az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet vagy a 
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, 2011. január 1-
jétől az NRSZH vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia 
centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát 
igazoló szakvéleménye. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e az idősek gondozóháza? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?163 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény vezeti-e a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartást és a nyilvántartás 
tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott adatokat? 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási terület valamely 
településéről érkezett személy részére nyújtott-e ellátást? Az ellátási területen kívülről érkezett 
személyek száma nem haladja-e meg az engedélyezett férőhelyek számának 10 %-át? [9/1999. 
SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdés] 

12. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 
Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 

                                                      
 
162 - A Szoctv. 20. § (1) – (4) bekezdésében meghatározottak nyilvántartására megfelelő az intézményvezető által 
vezetett – megfelelő tartalmú – külön nyilvántartás, amely a változások nyomon követhetőségét biztosító 
elektronikus úton is vezethető. [Szoctv. 20. § (8) bekezdés.] 
163 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodást, vagy rendelkezésre áll-e a bíróság 
kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntése? 

13. A megállapodások szerinti ellátás kezdetének időpontja és a tényleges beköltözés időpontja 
megegyezik-e? Ha nem, akkor a tényleges beköltözés időpontjától vették-e figyelembe az 
ellátottak gondozási napjait? 

14. Az ellátásban részesülőkről készítettek-e egyéni gondozási tervet, szükség esetén ápolási tervet 
(1/2000. SzCsM rendelet 9., 10. §-a), amennyiben az ellátás időtartama a 6 hónapot elérte? 
[1/2000. SzCsM rendelet 7. § (1) bekezdés b) pont] 

15. Az ellátottak száma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben szereplő 
férőhelyszám 105 %-át, éves átlagban pedig a 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pont és 
2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt meghaladó 
gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelően] figyelmen kívül 
hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során? 

16. Év közben megszűnő, illetve alakuló intézmény esetén az elszámoláskor a fenntartó helyesen 
számolta-e ki az őt megillető normatív állami hozzájárulás alapjául szolgáló mutatószámot 
(osztószám minden esetben: 365)? 

17. Figyelembe vették-e, hogy az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig 
(egy alkalommal, egy évre meghosszabbítható) kerülhet sor?164 

18. Meghosszabbított ellátás esetén az intézmény rendelkezett-e az intézmény orvosának az ellátás 
meghosszabbítására vonatkozó szakvéleményével? 

19. Figyelembe vették-e, hogy ha az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó 
intézményben el lehet látni, akkor az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást igénybe vevő 
ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani. [1/2000. SzCsM rendelet 85. § (4) bekezdés] 

20. Figyelembe vették-e, hogy az egyéves időtartam számításakor az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményben töltött időszakokat – ha az ellátás megszakítása kevesebb, mint 30 napra történt – 
össze kell adni?165 [1/2000. SzCsM rendelet 85. § (6) bekezdés] 

21. Demenciában szenvedő személy esetén rendelkezésre állt-e 2010. december 31-ig az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum, 2011. január 1-jétől az NRSZH, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter 
szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleménye? 

22. Demens betegek után járó támogatást 2010. december 31-ig az Országos Rehabilitációs és 
Szociális Szakértői Intézet vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott 
demencia centrum, 2011. január 1-jétől az NRSZH, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter 
szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleménye kiállításának időpontjától 
vették-e figyelembe – illetve ha a szakvélemény tartalmazza, hogy a beteg állapota már korábbi 
időpontban is fennállt – a megjelölt időpontot tekintették-e irányadónak?166 

                                                      
 
164 Lásd még: Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF/788/1/2011. sz. szakmai iránymutatása. 
165 - Az időskorúak átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásra az Szoctv. 80. § (1) bekezdése értelmében egy évig 
kerülhet sor, amely indokolt esetben a (2) bekezdésben foglaltak szerint további egy évvel meghosszabbítható. 
Az 1/2000. SzCsM rendelet 85. § (1) és (3) bekezdései alapján az egyéves időtartam számításakor az átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézményben töltött időszakokat - ha az ellátás megszakítása kevesebb, mint 30 napra történt 
- össze kell adni. Minderre azért van szükség, hogy a maximum két évnél hosszabb időtartamon túl nem kerülhet 
sor átmeneti intézményi ellátásra, azaz nem kezdődhet újra az egy év, illetve az ismételt egy év! – Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatási Főosztály 8727-1/2009-016SZFÖ. sz. állásfoglalása. 
Az 1/2000. SzCsM rendelet 85. §-a egyébiránt valamennyi átmenti elhelyezést biztosító ellátásra vonatkozik! 
166 - Ha a szakvélemény azt tartalmazza, hogy a súlyos demencia vélelmezhetően a kérelem benyújtásának 
időpontjától fennáll, akkor ettől az időponttól lehet igénybe venni a normatív hozzájárulást. Ha a szakvélemény 
konkrét időpontot tartalmaz az állapotra vonatkozóan, akkor ez az időpont az irányadó a normatív hozzájárulás 
igénylésére. (Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖF1214/2/2009. sz. állásfoglalása.) 
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23. Demens betegek ellátása esetén csak a súlyos fokozatú demens betegek gondozási napjait vették-
e figyelembe az elszámolásnál? 

24. A 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartás alapján megállapítható-e a 
gondozási napok száma? 

25. Ha az időskorúak gondozóháza nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 
3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?167 

26. Az elszámolásban szerepeltetett mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint a gondozási napok éves számát osztották 
365-tel? 

2 . 3 . 2 . 2  F o g y a t é k o s  s z e m é l y e k  g o n d o z ó h á z a  

12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó 
otthoni ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módonCIV … fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően 
folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: … 
fogyatékosok,… gondozóháza, otthonháza. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 
Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 
1. A szociális intézményi ellátás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 

engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 
2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 

önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 
3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 

ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 
4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 

felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 
5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás ellátási szerződés keretében történő 

megvalósítása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére az intézmény működési engedéllyel 
rendelkező fenntartója jogosult. 

6. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
engedélyezett férőhelyek számát, illetőleg, amennyiben a működési engedély nem egész évre szól, 
annak időarányos részét. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 
− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 

működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 
− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 

                                                      
 
167 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 
vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 

− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a felvétel iránti kérelemhez mellékelt, az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának 

szakvéleménye a 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (1) bekezdés alapján, 
− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja  
szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az 
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között, vagy a bíróság kötelező intézeti 
elhelyezést kimondó döntése, 

− a 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti „Nyilvántartás a gondozási és 
élelmezési napok számának alakulásáról 2011. évben”, 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás168, 
− egyéni fejlesztési terv, az 1/2000. SzCsM rendelet 7. § (6) bekezdése szerint, amennyiben az 

ellátott legalább hat hónap időtartamra [1/2000. SzCsM rendelet 7. § (1) bekezdés b) pont] 
veszi igénybe az intézményt, 

− orvosi szakvéleménnyel alátámasztott, a Szoctv. 80. § (2) bekezdésén, valamint az 1/2000. 
SzCsM rendelet 85. § (3) bekezdésén alapuló intézményvezetői döntés az ellátás esetleges 
meghosszabbításáról. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 
1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 

záradékkal ellátott határozattal? 
2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a fogyatékos személyek gondozóháza (átmeneti intézménye)? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?169 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az ellátás megkezdése előtt az ellátott kezelőorvosa, szakorvosa által készített szakvélemény 
rendelkezésre állt-e? 

                                                      
 
168 - A Szoctv. 20. § (1) – (4) bekezdésében meghatározottak nyilvántartására megfelelő az intézményvezető által 
vezetett – megfelelő tartalmú – külön nyilvántartás, amely a változások nyomon követhetőségét biztosító 
elektronikus úton is vezethető. [Szoctv. 20. § (8) bekezdés.] 
169 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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11. Az intézmény vezeti-e a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartást és a nyilvántartás 
tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott adatokat? 

12. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási terület valamely 
településéről érkezett személy részére nyújtott-e ellátást? Az ellátási területen kívülről érkezett 
személyek száma nem haladja-e meg az engedélyezett férőhelyek számának 10 %-át? [9/1999. 
SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdés] 

13. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 
Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodást, vagy rendelkezésre áll-e a bíróság 
kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntése? 

14. A megállapodások szerinti ellátás kezdetének időpontja és a tényleges beköltözés időpontja 
megegyezik-e? Ha nem, akkor a tényleges beköltözés időpontjától vették-e figyelembe az 
ellátottak gondozási napjait? 

15. Elkészítették-e az 1/2000. SzCsM rendelet 7. § (6) bekezdés szerinti egyéni fejlesztési terveket, 
amennyiben az ellátás időtartama a 6 hónapot elérte? [1/2000. SzCsM rendelet 7. § (1) bekezdés 
b) pont] 

16. A gyámhatósági határozattal, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, 
illetve állami, vagy intézeti nevelésbe vett gyermekek gondozási napjait figyelmen kívül hagyták-
e? 

17. Az ellátottak száma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben szereplő 
férőhelyszám 105 %-át, éves átlagban pedig a 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pont és 
2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt meghaladó 
gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelően] figyelmen kívül 
hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során? 

18. Év közben megszűnő, illetve alakuló intézmény esetén az elszámoláskor a fenntartó helyesen 
számolta-e ki az őt megillető normatív állami hozzájárulás alapjául szolgáló mutatószámot 
(osztószám minden esetben: 365)? 

19. Figyelembe vették-e, hogy az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig 
(egy alkalommal, egy évre meghosszabbítható) kerülhet sor? 

20. Meghosszabbított ellátás esetén az intézmény rendelkezett-e az intézmény orvosának az ellátás 
meghosszabbítására vonatkozó szakvéleményével? 

21. Figyelembe vették-e, hogy ha az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó 
intézményben el lehet látni, akkor az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást igénybe vevő 
ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani. [1/2000. SzCsM rendelet 85. § (4) bekezdés] 

22. Figyelembe vették-e hogy az egyéves időtartam számításakor az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményben töltött időszakokat – ha az ellátás megszakítása kevesebb, mint 30 napra történt – 
össze kell adni? [1/2000. SzCsM rendelet 85. § (6) bekezdés] 

23. A 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartás alapján megállapítható-e a 
gondozási napok száma? 

24. Ha a fogyatékos személyek gondozóháza nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-
e a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?170 

25. Az elszámolásban szerepeltetett mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint a gondozási napok éves számát osztották 
365-tel? 

                                                      
 
170 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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2 . 3 . 2 . 3  P s z i c h i á t r i a i  b e t e g e k  á t m e n e t i  o t t h o n a  

12.bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó 
otthoni ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módonCV … pszichiátriai és szenvedélybetegek,… átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak 
fenn. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően 
folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: … 
pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális intézményi ellátás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás ellátási szerződés keretében történő 
megvalósítása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére az intézmény működési engedéllyel 
rendelkező fenntartója jogosult. 

6. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
engedélyezett férőhelyek számát, illetőleg, amennyiben a működési engedély nem egész évre szól, 
annak időarányos részét. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a felvétel iránti kérelemhez mellékelt, az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának 

szakvéleménye a 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (1) bekezdés alapján, 
− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az 
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között, vagy a bíróság kötelező intézeti 
elhelyezést kimondó döntése, 
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− a 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti „Nyilvántartás a gondozási és 
élelmezési napok számának alakulásáról 2011. évben”, 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás171, 
− gondozási terv, ápolási szükséglet esetén ápolási terv, az 1/2000. SzCsM rendelet 9., 10. §-a 

szerint, 
− orvosi szakvéleménnyel alátámasztott, a Szoctv. 80. § (2) bekezdésén, valamint az 1/2000. 

SzCsM rendelet 85. § (3) bekezdésén alapuló intézményvezetői döntés az ellátás esetleges 
meghosszabbításáról. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a pszichiátriai betegek átmeneti otthona (átmeneti 
intézménye)? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?172 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az ellátás megkezdése előtt az ellátott kezelőorvosa, szakorvosa által készített szakvélemény 
rendelkezésre állt-e? 

11. Az intézmény vezeti-e a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartást és a nyilvántartás 
tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott adatokat? 

12. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási terület valamely 
településéről érkezett személy részére nyújtott-e ellátást? Az ellátási területen kívülről érkezett 
személyek száma nem haladja-e meg az engedélyezett férőhelyek számának 10 %-át? [9/1999. 
SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdés] 

13. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 
Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodást, vagy rendelkezésre áll-e a bíróság 
kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntése? 

                                                      
 
171 - A Szoctv. 20. § (1) – (4) bekezdésében meghatározottak nyilvántartására megfelelő az intézményvezető által 
vezetett – megfelelő tartalmú – külön nyilvántartás, amely a változások nyomon követhetőségét biztosító 
elektronikus úton is vezethető. [Szoctv. 20. § (8) bekezdés.] 
172 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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14. Az ellátásban részesülőkről készítettek-e egyéni gondozási tervet, szükség esetén ápolási tervet 
(1/2000. SzCsM rendelet 9., 10. §-a), amennyiben az ellátás időtartama a 6 hónapot elérte? 
[1/2000. SzCsM rendelet 7. § (1) bekezdés b) pont] 

15. A megállapodások szerinti ellátás kezdetének időpontja és a tényleges beköltözés időpontja 
megegyezik-e? Ha nem, akkor a tényleges beköltözés időpontjától vették-e figyelembe az 
ellátottak gondozási napjait? 

16. A gyámhatósági határozattal, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, 
illetve állami, vagy intézeti nevelésbe vett gyermekek gondozási napjait figyelmen kívül hagyták-
e? 

17. Az ellátottak száma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben szereplő 
férőhelyszám 105 %-át, éves átlagban pedig a 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pont és 
2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt meghaladó 
gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelően] figyelmen kívül 
hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során? 

18. Év közben megszűnő, illetve alakuló intézmény esetén az elszámoláskor a fenntartó helyesen 
számolta-e ki az őt megillető normatív állami hozzájárulás alapjául szolgáló mutatószámot 
(osztószám minden esetben: 365)? 

19. Figyelembe vették-e, hogy az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig 
(egy alkalommal, egy évre meghosszabbítható) kerülhet sor? 

20. Meghosszabbított ellátás esetén az intézmény rendelkezett-e az intézmény orvosának az ellátás 
meghosszabbítására vonatkozó szakvéleményével? 

21. Figyelembe vették-e, hogy ha az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó 
intézményben el lehet látni, akkor az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást igénybe vevő 
ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani. [1/2000. SzCsM rendelet 85. § (4) bekezdés] 

22. Figyelembe vették-e hogy az egyéves időtartam számításakor az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményben töltött időszakokat – ha az ellátás megszakítása kevesebb, mint 30 napra történt – 
össze kell adni? [1/2000. SzCsM rendelet 85. § (6) bekezdés] 

23. A 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartás alapján megállapítható-e a 
gondozási napok száma? 

24. Ha a pszichiátriai betegek átmeneti otthona nem a tárgyév egészében működött, figyelembe 
vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében 
foglaltakat?173 

25. Az elszámolásban szerepeltetett mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint a gondozási napok éves számát osztották 
365-tel? 

 

2 . 3 . 2 . 4  S z e n v e d é l y b e t e g e k  á t m e n e t i  o t t h o n a  

12.bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó 
otthoni ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módonCVI … szenvedélybetegek, … átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően 
folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: … 
szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza. 

                                                      
 
173 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális intézményi ellátás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás ellátási szerződés keretében történő 
megvalósítása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére az intézmény működési engedéllyel 
rendelkező fenntartója jogosult. 

6. Az elszámolásban szereplő mutatószám nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
engedélyezett férőhelyek számát, illetőleg, amennyiben a működési engedély nem egész évre szól, 
annak időarányos részét. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény (a Szoctv. 83/B. §CVII alapján), a felvétel 

iránti kérelemhez mellékelt, az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleménye 
a 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (1) bekezdés alapján,  

− a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 
december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az 
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között, vagy a bíróság kötelező intézeti 
elhelyezést kimondó döntése, 

− a 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti „Nyilvántartás a gondozási és 
élelmezési napok számának alakulásáról 2011. évben”, 

− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás174, 
− gondozási terv, ápolási szükséglet esetén ápolási terv, az 1/2000. SzCsM rendelet 9., 10. §-a 

szerint, 
− orvosi szakvéleménnyel alátámasztott, a Szoctv. 80. § (2) bekezdésén, valamint az 1/2000. 

SzCsM rendelet 85. § (3) bekezdésén alapuló intézményvezetői döntés az ellátás esetleges 

                                                      
 
174 - A Szoctv. 20. § (1) – (4) bekezdésében meghatározottak nyilvántartására megfelelő az intézményvezető által 
vezetett – megfelelő tartalmú – külön nyilvántartás, amely a változások nyomon követhetőségét biztosító 
elektronikus úton is vezethető. [Szoctv. 20. § (8) bekezdés.] 
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meghosszabbításáról, szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény a 
szenvedélybetegség megállapításáról.175 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a szenvedélybetegek átmeneti otthona (átmeneti intézménye)? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?176 

6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az ellátás megkezdése előtt szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján 
megállapításra került-e szenvedélybetegség? Az intézmény vezeti-e a Szoctv. 20. § szerinti 
személyi nyilvántartást és a nyilvántartás tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott adatokat? 

11. Az intézmény, szolgáltató csak a működési engedélyében meghatározott ellátási terület valamely 
településéről érkezett személy részére nyújtott-e ellátást? Az ellátási területen kívülről érkezett 
személyek száma nem haladja-e meg az engedélyezett férőhelyek számának 10 %-át? [9/1999. 
SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdés] 

12. Kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a 
Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodást, vagy rendelkezésre áll-e a bíróság 
kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntése? 

13. Az ellátásban részesülőkről készítettek-e egyéni gondozási tervet, szükség esetén ápolási tervet 
(1/2000. SzCsM rendelet 9., 10. §-a), amennyiben az ellátás időtartama a 6 hónapot elérte? 
[1/2000. SzCsM rendelet 7. § (1) bekezdés b) pont] 

14. A megállapodások szerinti ellátás kezdetének időpontja és a tényleges beköltözés időpontja 
megegyezik-e? Ha nem, akkor a tényleges beköltözés időpontjától vették-e figyelembe az 
ellátottak gondozási napjait? 

15. A gyámhatósági határozattal, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, 
illetve állami, vagy intézeti nevelésbe vett gyermekek gondozási napjait figyelmen kívül hagyták-
e? 

                                                      
 
175 - Szoctv. 83/B. § A szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a személy helyezhető el, akinél szakorvosi 
(addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti 
jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg. 
176 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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16. Az ellátottak száma egyetlen napon sem haladta-e meg a működési engedélyben szereplő 
férőhelyszám 105 %-át, éves átlagban pedig a 100 %-át? [Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pont és 
2011. évi Kvtv. 3. m. Kiegészítő szabályok 8. a) pontja] Ha mégis meghaladta, az ezt meghaladó 
gondozási napok számát [a Szoctv. 127. § (3) bekezdésének megfelelően] figyelmen kívül 
hagyták-e a mutatószám és a normatív állami támogatás számítása során? 

17. Év közben megszűnő, illetve alakuló intézmény esetén az elszámoláskor a fenntartó helyesen 
számolta-e ki az őt megillető normatív állami hozzájárulás alapjául szolgáló mutatószámot 
(osztószám minden esetben: 365)? 

18. Figyelembe vették-e, hogy az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig 
(egy alkalommal, egy évre meghosszabbítható) kerülhet sor? 

19. Meghosszabbított ellátás esetén az intézmény rendelkezett-e az intézmény orvosának az ellátás 
meghosszabbítására vonatkozó szakvéleményével? 

20. Figyelembe vették-e, hogy ha az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó 
intézményben el lehet látni, akkor az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást igénybe vevő 
ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani. [1/2000. SzCsM rendelet 85. § (4) bekezdés] 

21. Figyelembe vették-e hogy az egyéves időtartam számításakor az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményben töltött időszakokat – ha az ellátás megszakítása kevesebb, mint 30 napra történt – 
össze kell adni? [1/2000. SzCsM rendelet 85. § (6) bekezdés] 

22. A 29/1993. Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilvántartás alapján megállapítható-e a 
gondozási napok száma? 

23. Ha a szenvedélybetegek átmeneti otthona nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-
e a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?177 

24. Az elszámolásban szerepeltetett mutatószámot úgy állapították-e meg, hogy az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint a gondozási napok éves számát osztották 
365-tel? 

2 . 3 . 2 . 5  É j j e l i  m e n e d é k h e l y  

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei178 
 FAJLAGOS ÖSSZEG: 468 350 forint/férőhely 
A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módonCVIII … éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére. A hozzájárulás a helyi 
önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti intézményében működő férőhelyek száma, továbbá a 
hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, 
amelyeket az OEP is finanszíroz. 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből kikerülő 
hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez. 
A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon179 rendelkezésre álló 
férőhelyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál a gondozási napokon rendelkezésre álló 
férőhelyek éves összege osztva 365-tel. 

                                                      
 
177 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
178 - E hozzájárulást vehetik igénybe a fenntartók az időszakos hajléktalan ellátás férőhelyei után is (időarányos 
feladatmutató számítással). Az időszakos férőhelyek téli (november 1-je és április 30-a közötti) időszakban 
biztosíthatóak, működtetésüket engedélyeztetni kell. 
179 - Az itt használt gondozási nap fogalma nem azonos sem a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 2. 
pontjában meghatározottakkal, sem e segédlet elején, a fogalom-meghatározások cím alatt leírtakkal. A 
jogalkotó valószínűleg itt a működési napokra gondolt. 
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Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális intézményi ellátás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásnak ellátási szerződés keretében történő 
megvalósítása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére az intézmény működési engedéllyel 
rendelkező fenntartója jogosult. 

6. A nappali melegedő az időszakos férőhelyek tekintetében éjjeli menedékhelynek minősül. [1/2000. 
SzCsM rendelet 107/D. § (2)CIX] 

7. Az éjjeli menedékhely esetén az elszámolásban szereplő mutatószám nem lehet több, mint az 
engedélyezett férőhelyek száma. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás180, 
− az intézmény által szerkesztett, a működési napokat igazoló nyilvántartás: jelenléti ív, 

eseménynapló stb. 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről alkotott-e rendeletet/határozatot?  A rendeletben/határozatban szerepel-e az éjjeli 
menedékhely? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?181 

                                                      
 
180 - Lásd erről még a Szoctv. 20. § (6), (7) bekezdését! 
181 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény vezeti-e a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartást és a nyilvántartás 
tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott adatokat? 

11. A Szoctv. 115/A. § (1) bekezdés alapján az éjjeli menedékhely szolgáltatásait térítésmentesen 
biztosítják-e? 

12. A működési napokon rendelkezésre álló férőhelyek számának meghatározásakor figyelembe 
vették-e az intézmény telephelyenként engedélyezett – illetve ha a tényleges ennél alacsonyabb, 
akkor ez utóbbi szerinti – nyitvatartási napjainak számát? 

13. Ha az éjjeli menedékhely nem a tárgyév egészében működött, figyelembe vették-e a Kvtv. 3. sz. 
melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében foglaltakat?182 

14. Az éjjeli menedékhely esetén az elszámolásban szereplő mutatószám egyenlő a működési 
engedélyben meghatározott engedélyezett férőhelyek száma és a működési napok száma 
szorzatának 365-öd részével.183 Ennek megfelelően történt-e az elszámolás? 

 

2 . 3 . 2 . 6  H a j l é k t a l a n  s z e m é l y e k  á t m e n e t i  s z á l l á s a  

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 468 350 forint/férőhely 
A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módonCX 
átmeneti szállást … tartanak fenn hajléktalanok részére. A hozzájárulás a helyi önkormányzatot a 
hajléktalanok átmeneti intézményében működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi 
ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is 
finanszíroz. 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből kikerülő 
hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez. 
A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon184 rendelkezésre álló 
férőhelyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál a gondozási napokon rendelkezésre álló 
férőhelyek éves összege osztva 365-tel. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A szociális intézményi ellátás fenntartójának rendelkeznie kell az Szmr. szerinti, a működési 
engedély kiadásáról szóló, jogerősítő záradékkal ellátott határozattal. 

                                                      
 
182 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
183 ó á        

ahol:  - az n-edik engedélyezett férőhelyek száma, 
  - az n-edik engedélyezett férőhelyszámhoz tartozó működési napok száma. 
184 - Az itt használt gondozási nap fogalma nem azonos sem a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 2. 
pontjában meghatározottakkal, sem e segédlet elején, a fogalom-meghatározások cím alatt leírtakkal. A 
jogalkotó valószínűleg itt a működési napokra gondolt. 
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2. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén kizárólag a társulás székhely szerinti 
önkormányzata veheti igénybe a normatív hozzájárulást. 

3. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett településnek – 
ellátási területként – szerepelnie kell a működési engedélyben. 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodásnak meg kell 
felelnie a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak. 

5. A személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásnak ellátási szerződés keretében történő 
megvalósítása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére az intézmény működési engedéllyel 
rendelkező fenntartója jogosult. 

6. A hajléktalanok átmeneti szállása esetén az elszámolásban szereplő mutatószám nem lehet több, 
mint az engedélyezett férőhelyek száma. 

7. A hajléktalanok átmeneti szállásán végrehajtott férőhelyszám-bővítés – az 1/2000. SzCsM rendelet 
107/B. §CXI (2) bekezdés értelmében – nem haladhatja meg az intézmény ideiglenes vagy állandó 
működési engedélyében szereplő férőhelyszám 30 %-át. 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− a fenntartó e tevékenységre vonatkozó 2011. évre érvényes, jogerősítő záradékkal ellátott 
működési engedélye, módosításai, kiegészítései, 

− az önkormányzat/fenntartó többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról alkotott rendelete/határozata 
(Szoctv. 92. § (1) bekezdés), 

− társulási megállapodás(ok), 
− intézményi társulás esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

vezetőjének nyilatkozata a megállapodás törvényességéről, 
− ellátási szerződés, önkormányzat határozata(i) ellátási szerződés megkötéséről, 
− az önkormányzat által igénybe vett normatív állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó ÁSZ, 

felügyeleti és belső ellenőrzés írásos anyagai, 
− a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartás, 
− 2010. december 31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. 

december 31-e után megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti írásbeli megállapodás az intézményfenntartó, vagy az általa megbízott személy és az 
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között, vagy a bíróság kötelező intézeti 
elhelyezést kimondó döntése, amennyiben az ellátás időtartama a 30 napot meghaladja, 

− egyéni nyilvántartó lap az átmeneti szállásokon végzett szociális munkához. [1/2000. SzCsM 
rendelet 13. számú melléklete.CXII] 

A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A fenntartó rendelkezik-e az Szmr. szerinti, a működési engedély kiadásáról szóló, jogerősítő 
záradékkal ellátott határozattal? 

2. Az önkormányzat/többcélú kistérségi társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról alkotott-e rendeletet/határozatot?  A 
rendeletben/határozatban szerepel-e a hajléktalanok átmeneti szállása? 

3. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulás székhely szerinti 
önkormányzata vette-e igénybe a normatív hozzájárulást? 

4. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén az önkormányzat rendelkezik-e a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének nyilatkozatával, mely 
szerint a megállapodás törvényes? 

5. A működési engedély egy példányával valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat 
rendelkezik-e?185 

                                                      
 
185 - Kvtv. 3. sz. melléklet, kiegészítő szabályok, 6. pont. 
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6. Vizsgálni szükséges, hogy az önkormányzat kötött-e ellátási szerződést valamely fenntartóval a 
feladat ellátására. Amennyiben igen, az önkormányzat nem jogosult a normatív hozzájárulás 
igénybevételére. 

7. A támogatást igénylő önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmény(ek) látták-e el a 
feladatot? 

8. Intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás esetén valamennyi érintett település – ellátási 
területként – szerepel-e a működési engedélyben? 

9. Intézményi társulás keretében történő feladatellátás esetén a társulási megállapodás megfelel-e a 
Ttv. 8., 9. vagy 16. §-ában foglaltaknak? 

10. Az intézmény vezeti-e a Szoctv. 20. § szerinti személyi nyilvántartást és a nyilvántartás 
tartalmazza-e a jogszabályban meghatározott adatokat? 

11. Harminc napnál hosszabb ideig tartó ellátás esetén kötött-e az intézményfenntartó, vagy az általa 
megbízott személy az ellátást igénylőkkel, illetve törvényes képviselőjükkel a 2010. december 
31-ig megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/B. §-a, a 2010. december 31-e után 
megkötött megállapodások esetén a Szoctv. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli 
megállapodást, vagy rendelkezésre áll-e a bíróság kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntése? 

12. Vezetik-e az 1/2000. SzCsM rendelet 13. számú melléklete szerinti egyéni nyilvántartó lapot? 
13. A gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek számának meghatározásakor figyelembe 

vették-e az intézmény telephelyenként engedélyezett – illetve ha a tényleges ennél alacsonyabb, 
akkor ez utóbbi szerinti – nyitvatartási napjainak számát? 

14. A fenntartó az állami hozzájárulást a hajléktalanok átmeneti intézményében működő férőhelyek, 
továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló – az OEP által is 
finanszírozott – férőhelyek után vette-e igénybe (a hozzájárulásból támogatás nyújtható a 
hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből kikerülő hajléktalan személy egyéb lakhatási 
megoldásának segítéséhez is)? 

15. A hajléktalanok átmeneti szállásán végrehajtott férőhelyszám-bővítés (ha volt ilyen) nem haladja-
e meg az intézmény ideiglenes vagy állandó működési engedélyében szereplő férőhelyszám 30 
%-át? 

16. A működési napokon rendelkezésre álló férőhelyek számának meghatározásakor figyelembe 
vették-e az intézmény telephelyenként engedélyezett – illetve ha a tényleges ennél alacsonyabb, 
akkor ez utóbbi szerinti – nyitvatartási napjainak számát? 

17. Ha a hajléktalan személyek átmeneti szállása nem a tárgyév egészében működött, figyelembe 
vették-e a Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 7. pontja második bekezdésében 
foglaltakat?186 

18. A hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén az elszámolásban szereplő mutatószám egyenlő 
a működési engedélyben meghatározott engedélyezett férőhelyek száma és a működési napok 
száma szorzatának 365-öd részével.187 Ennek megfelelően történt-e az elszámolás? 

 

                                                      
 
186 - Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a hozzájárulás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 
Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehető. 
187 ó á        

ahol:  - az n-edik engedélyezett férőhelyek száma, 
  - az n-edik engedélyezett férőhelyszámhoz tartozó működési napok száma. 
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3. A SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS ÉS SZAKVIZSGA TÁMOGATÁSA (KVTV. 8. SZÁMÚ MELLÉKLET 
II/2. PONT) 

 FAJLAGOS ÖSSZEG: 9400 forint/fő 
A támogatást azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igényelhetik a szociális 
továbbképzés és szakvizsga megszervezéséhez, amelyek szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
ellátást nyújtó intézményt, vagy szolgáltatást tartanak fenn. Az igényjogosultság alapja a Szoctv. 92/D. 
§ (1) bekezdésében felsorolt munkakörben személyes gondoskodást végző és a személyes gondoskodást 
végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 
szerint továbbképzésre kötelezett személyek 2010. szeptember 1-jei állapotnak megfelelő statisztikai 
állományi létszáma. A támogatás a továbbképzésen való részvétel költségeire (részvételi díj, utazási-
szállási költség), a továbbképzésen részt vevő helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a 
továbbképzési kötelezettségnek eleget tett személy Szoctv. 92/D. § (2) bekezdése szerinti anyagi 
elismerésére, a szakvizsga és az erre felkészítő tanfolyamon való részvétel költségeire fordítható. 
A támogatás felhasználásáról éves elszámolást kell készíteni, amelyet a tevékenységgel összefüggő 
eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, a továbbképzésről és a szakvizsgáról kiadott 
igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal kell alátámasztani. 
Az év végi - kötelezettségvállalással nem terhelt - maradványt a központi költségvetésbe vissza kell 
fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat érintő elszámolási szabályok szerint és eljárási rendben. 
A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2012. július 31-éig 
használható fel jogszerűen. A támogatás folyósítása negyedévenként, a tárgynegyedév második 
hónapjában az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. 
számú mellékletében meghatározott időpontig történik. 

Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 

1. A helyi önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/intézményi társulás szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményt vagy szolgáltatást tart-e fenn? (Törzskönyvi 
nyilvántartás adataival történő egyeztetés.) 

2. A helyi önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/intézményi társulás költségvetési beszámolója 
21. űrlapján szerepelteti-e a 87-es és/vagy 88-as szakfeladatokat? 

3. Az elszámolt létszám és összeg az önkormányzati adatszolgáltatás (pótlólagos információ: 
Segédtábla) adatai alapján elfogadható-e? 

4. Az Igazgatóság által megállapított, a rendelkezésre álló dokumentumok, pótlólagos 
információszolgáltatás, illetve – ha van – helyszíni vizsgálat alapján az önkormányzati szintű 
adatok megegyeznek-e az önkormányzati elszámolásban figyelembe vett adatokkal? 

A helyszíni vizsgálat dokumentumai: 

− munkaügyi nyilvántartás (alkalmazottak munkaszerződései, 2010. szeptemberi bérjegyzék), 
− az éves elszámolás és az azt megalapozó létszámadatok, 
− oklevél a szociális alap- és szakvizsgáról, 
− igazolás a továbbképzésen való részvételről, 
− a támogatás felhasználását igazoló számlák, utazási költségtérítés, helyettesítés, jutalmazás 

elszámolása, 
− kötelezettségvállalás dokumentációi. 
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A helyszíni vizsgálat szempontjai 

1. A helyi önkormányzat/többcélú kistérségi társulás jogerős működési engedéllyel rendelkező 
szociális vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményt vagy szolgáltatást tart-e 
fenn? 

2. Az igénylés legfeljebb a Szoctv. 92/D. §-ának (1) bekezdésébenCXIII felsorolt munkakörben188 
alkalmazottak tárgyévet megelőző év szeptember 1-jei állapotnak megfelelő statisztikai állományi 
létszáma után történt-e? 

3. A személyes gondoskodást végző, továbbképzésre kötelezettek statisztikai állományi létszámát 
helyesen állapították-e meg?189 

4. A létszám megállapításánál nem vehetők figyelembe a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátás és 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait ellátók létszáma. 

5. A továbbképzésre kötelezett személyek a fenntartó, illetve az intézmény alkalmazásában állnak-e? 
6. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által elfogadott és a Minisztérium hivatalos lapjában 

közzé tett továbbképzési programok között szerepel-e az igazoláson szereplő továbbképzés? 
[9/2000. SzCsM rend. 4.§ (7) bekezdés.CXIV] 

7. A továbbképzésben való részvételt igazoló dokumentumok, a szakvizsgát igazoló oklevelek 
vizsgálata. 

8. A továbbképzésen való részvétel igazolásáról szóló dokumentumok, a szakvizsga letételéről szóló 
oklevelek tulajdonosai, a továbbképzésre kötelezettek illetve a szakvizsgázottak köréből kerültek-e 
ki? 

9. A támogatást a továbbképzésen való részvétel költségeire, a továbbképzésen résztvevők 
helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a továbbképzési kötelezettségének eleget tett személy 
jutalmazására, a szakvizsga és az erre felkészítő tanfolyamon való részvétel költségeire fordították-
e? 

10. Amennyiben volt 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány, az megfelelően 
dokumentált-e, és azt 2011. július 31-ig felhasználták-e? 

11. A 2011. évi fel nem használt és vissza nem fizetett összeg (maradvány) teljes mértékben 
kötelezettségvállalással terhelt-e? 

12. A kötelezettségvállalással nem terhelt év végi maradványt visszafizették-e a központi 
költségvetésbe a központi költségvetési kapcsolatokat érintő elszámolási szabályok szerint és 
eljárási rendben? 

13. A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány megfelelően dokumentált-e, azt 2012. 
július 31-ig felhasználták-e? Ha nem használták fel a maradványt, akkor a fel nem használt 
összeg visszafizetésére az intézkedést megtették-e? 

                                                      
 
188 - Tekintettel arra, hogy a Szoctv. 92/D. § (1) bekezdése nem tartalmaz tételes munkaköri listát, figyelembe 
vehetőek az 1/2000. SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt, képesítési előíráshoz kötött munkakörök. 
189 - ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ (KSH, 2008.) 
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Jegyzetek 

                                                      
 
I - Szoctv. 64. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A 
jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói 
felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek 
jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről 
szereznek tudomást. 
(3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az 
ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen 
felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról. 
(4) A családsegítés keretében biztosítani kell 
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának 
elősegítését, 
d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a 
fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-
problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs 
programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 
(5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások 
személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, 
különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha 
a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és 
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően 
biztosíthatók. 

 
II - Gyvt. 39. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és 
lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének 
elősegítése érdekében 
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz 
való hozzájutás segítése, 
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek 
megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a 
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, 
d) a szabadidős programok szervezése, 
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek 
részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
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c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való 
együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 
d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 
örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegíteni a 
gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, 
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás 
esetében, 
c) kezdeményezni 
ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, 
cb) szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét, 
cc) egészségügyi ellátások igénybevételét, 
cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy 
ce) a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú 
elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét. 
d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően 
da) a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, 
db) a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, 
dc) a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. 
(5) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 
a) a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást 
végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, 
a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 
b) utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a 
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő 
visszailleszkedéséhez. 

 
III - Gyvt. 40. § (1) A települési önkormányzat a 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 
önálló intézményként, illetve családsegítő szolgálat, vagy a 96. § (4)–(5) bekezdései szerinti egészségügyi vagy 
közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, illetve a külön 
jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja (a 
továbbiakban együtt: gyermekjóléti szolgálat). 
(2) A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 
intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége 
körében a 39. §-ban foglaltakon túl 
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, 
b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, 
c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a települési önkormányzat jegyzőjének 
megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet 
(a továbbiakban: pénzfelhasználási terv), 
d) szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti 
azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 
e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
f) felkérésre környezettanulmányt készít, 
g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
h) 
i) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 
j) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, 
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k) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 
(3) Gyermekjóléti központnak minősül az az önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból 
önálló intézményegységként működő gyermekjóléti szolgálat, amely az általános szolgáltatási feladatain túl a 
gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 
gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 
programokat nyújt. Így 
a) utcai és lakótelepi szociális munkát, 
b) kapcsolattartási ügyeletet, 
c) kórházi szociális munkát, 
d) készenléti szolgálatot 
biztosít. 
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
(5) Gyermekjóléti szolgálatot, gyermekjóléti központot egyházi és más nem állami fenntartó is működtethet. 

 
IV - Gyvt. 41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek 
számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, 
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 
A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. 
(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, 
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket 
nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, 
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. 
(3) A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető – a gyermekek életkorának megfelelően – különösen 
bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet 
keretében, nyári napközis otthonban, valamint a Kt. hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben. 
(4) A gyermekek napközbeni ellátásának minősül az iskolai napközis ellátásban nem részesülő, különösen a 
csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz év feletti gyermekek számára nyújtott nappali felügyelet, 
foglalkoztatás – sport- és egyéb klubfoglalkozás, illetve játszótér, játéktár, játszóház keretében – és az étkeztetés 
biztosítása is, feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges – a külön jogszabályban meghatározott – 
személyi és tárgyi feltételekkel. 

 
V - Gyvt. 44. § (1) A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más 
törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali 
intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak 
részben tudja megoldani. 
(2) A házi gyermekfelügyelet keretében végzett napközbeni ellátás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik. 
(3) A házi gyermekfelügyelet során a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodó gondozást, 
felügyeletet kell biztosítani. 
(4) Házi gyermekfelügyeletet az a személy biztosíthat, aki megfelel a 43. § (4) bekezdésében foglaltaknak. 
(5) A házi gyermekfelügyelet keretében segítséget kell nyújtani az iskolai tanulmányok folytatásához, 
amennyiben a gyermek tanulmányait a Kt. rendelkezései szerint fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt 
magántanulóként folytatja. 

 
VI - Ttv. 8. § (1) Két vagy több képviselő-testület megállapodhat intézmény vagy más szervezet közös 
fenntartásában, egyes alapítói jogok közös gyakorlásában, munkavállaló közös foglalkoztatásában azzal, hogy a 
közös fenntartással, illetve a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket a megállapodásban 
meghatározott képviselő-testület, illetve annak szerve gyakorolja. 
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(2) A megállapodásban meghatározott képviselő-testület, illetőleg szervének döntése előtt a képviselő-testületek 
- megállapodás esetén a polgármesterek - véleményét ki kell kérni a közös intézmény, más szervezet vezetője, a 
közösen foglalkoztatott munkavállaló megbízása, kinevezése és felmentése esetén. A társulással kapcsolatos 
döntésekről a képviselő-testületeket tájékoztatni kell. 
(3) A megállapodásban meghatározott költségvetést érintő döntéshez a képviselő-testületek mindegyikének 
egyetértése szükséges. 
(4) A megállapodás tartalmazza: 
a) a társulás nevét, székhelyét; 
b) a társulás tagjainak és a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott nevét, székhelyét; 
c) a társulás által ellátott feladatot, hatáskört, szolgáltatást, a közösen fenntartott intézmény vagy más szervezet 
megnevezését; 
d) a megállapodás időtartamát; 
e) a költségek viselésének arányát és teljesítésének feltételeit; 
f) az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a társulás 
döntésétől függően a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzatok ellen felhatalmazással történő 
beszedési megbízás alkalmazását); 
g) a társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának részletes szabályait, az elszámolás 
rendjét a társulás megszűnése esetén; 
h) a társulás ellenőrzésének rendjét; 
i) államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása esetén a hatáskör címzettjének rendelkezését a kiadmányozásról; 
j) a társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételeit; 
k) intézmény, más szervezet közös fenntartására vonatkozó részletes rendelkezéseket; 
l) azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak. 
9. § Két vagy több képviselő-testület közös döntéshozó szerv létrehozásával megállapodhat intézmény vagy más 
szervezet közös fenntartásában, egyes alapítói jogok közös gyakorlásában, munkavállaló közös 
foglalkoztatásában, illetve feladat, hatáskör, szolgáltatás más módon történő közös ellátásában. 
16. § Két vagy több képviselő-testület megállapodhat jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásában, ha 
a feladat, szolgáltatás közös ellátása, intézmény vagy más szervezet közös alapítása, fenntartása szükségessé 
teszi, hogy a társulás önállóan vállaljon kötelezettségeket, és rendelkezzen vagyoni jogokkal. 
 

 
VII – Gyvt. 29. § (1) A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: 
személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. 
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza 
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem 
elbírálásának szempontjait, 
c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 
 

    
VIII - Gyvt. 40. § (4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
 

 
IX – Gyvt. 29. § (1) A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: 
személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. 
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza 
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a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem 
elbírálásának szempontjait, 
c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 
 

    
X – Közokt. tv. 30. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás 
keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól 
kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges gondozást - a gyermek, tanuló életkorától és 
állapotától függően, a 35. § (2) bekezdésében meghatározott szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői 
véleményében foglaltak szerint - a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, 
a fejlesztő felkészítés keretében kell biztosítani. A korai fejlesztés és gondozás megvalósítható otthoni ellátás, 
bölcsődei gondozás, fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, gyermekotthonban nyújtott 
gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, 
konduktív pedagógiai ellátás keretében. 
 

 
XI - Közokt. tv. 30. § (6) Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől 
kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően fejlesztő 
felkészítésben vesz részt. A fejlesztő felkészítés megvalósítható a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában 
nyújtott gondozás, a fogyatékosok rehabilitációs intézményében, a fogyatékosok nappali intézményében nyújtott 
gondozás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és 
gondozás, a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevő iskolában 
nyújtott fejlesztés keretében, illetőleg annak a nevelési évnek a végéig, amelyben a gyermek hatodik életévét 
betölti bölcsődei gondozás keretében. A jegyző a (4) bekezdésben meghatározottak szerint kötelezheti a szülőt, 
hogy gyermekével jelenjen meg a szakértői vizsgálaton, illetőleg, hogy gyermeke részére a szakértői 
véleményben meghatározottak szerint biztosítsa a fejlesztő felkészítésben való részvételt. 
 

 
XII - Közokt. tv. 33. §. (14) Egységes, az óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait ellátó intézmény hozható létre a 
legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez (a 
továbbiakban: egységes óvoda-bölcsőde). Egységes óvoda-bölcsőde akkor hozható létre, ha a települési 
önkormányzat nem köteles bölcsődét működtetni, és a gyermekek száma nem teszi lehetővé az óvodai csoport, 
illetve a bölcsődei csoport külön-külön történő létrehozását, feltéve továbbá, hogy minden, a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
Egységes óvoda-bölcsőde szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként működhet minden 
olyan többcélú közoktatási intézményben, amely az e §-ban meghatározottak szerint óvodai feladatot is elláthat. 
 

  
XIII - Gyvt. 148. § (5) Gyermekétkeztetés esetén 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

aa) bölcsődés, 
ab) óvodás, 
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben 
elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú 

gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, 
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az 
intézményi térítési díj 50%-át, 
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c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 
50%-át, 
e) 
kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény]. 
 

 
XIV - Gyvt. 139. § (1) A személyes gondoskodásban részesülő személyekről az ellátó személy vagy az intézmény 
vezetője nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza 
a) a 138. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat, 
b) az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját, 
c) a térítési vagy gondozási díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére 
vonatkozó adatokat. 
  
138. § (1) A jegyző az ellátásra való jogosultság megállapításához, megváltoztatásához és megszüntetéséhez 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza 
a) a gyermek, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait és 
a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét, 
b) a 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, 
hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot, 
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat, 
d) az ellátással kapcsolatos döntéseket, 
e) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat. 
(2) A jegyző nyilvántartást vezet a hatósági intézkedéssel védelembe vett gyermekekről. A nyilvántartás 
tartalmazza 
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat, 
b) a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat, 
c) a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját, 
d) a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét. 
 

 
XV - 
1. számú melléklet a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelethez 

IX. számú adatlap 
A gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekről  

(Gyvt. 139. §) 
(Az ellátó személy vagy az intézmény vezetője tölti ki.) 

A nyilvántartásba vétel időpontja:       
1.  A személyes gondoskodás formája: 
 – gyermekjóléti szolgáltatás 
 – gyermekek napközbeni ellátása 
 – gyermekek átmeneti gondozása 
2.  A gyermek személyi adatai: 
 Név:       
 Születési hely, idő:       
  Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)      
 Anyja neve:       
 Lakóhely:       
 Tartózkodási hely:       
3.  A törvényes képviselő személyi adatai: 
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 Név:       
 Születési hely, idő:       
  Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)      
 Anyja neve:       
 Lakóhely:       
 Tartózkodási hely:       
4.  A szülők személyi adatai: 
 Anya neve:       
 Születési hely, idő:       
  Állampolgárság  
(menekült, bevándorolt, letelepedett)      
 Anyja neve:       
 Lakóhely:       
 Tartózkodási hely:       
 Apa neve:       
 Születési hely, idő:       
 Anyja neve:       
 Lakóhely:       
 Tartózkodási hely:       
5.  Határozat: 
 Határozatot hozó szerv neve:       
 Határozat száma:       
 Kelte:       
 Jogerős:       
6.  A gondozási/térítési díj adatai: 
 Fizetésre kötelezett neve:       
 A díj összege:      Ft 
 Díjfizetés kezdete:       
 Vége:       
 A hátralék összege:       
 Végrehajtási intézkedés időpontja:        
7. Normatív étkezési kedvezményit igénybe vett 
  – 50% 
 – ingyenes 
 8.  A felülvizsgálat adatai: 
 A felülvizsgálatot végző szerv neve:       
 Ideje:       
 Eredménye:       
 Ideje:       
 Eredménye:       
 Ideje:       
 Eredménye:       
 Ideje:       
 Eredménye:       
 Ideje:       
 Eredménye:       
 Ideje:       
 Eredménye:       
9.  A megszűnés adatai: 
 Határozat száma:       
 Kelte:       
 Jogerős:       
10. Hatósági kötelezés nélkül igénybe vett szolgáltatás megszűnésének 
  Időpontja:      
  Oka:  
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XVI - Gyvt. 32. § (4) Állami fenntartású intézmény esetén, ha az igénybevételről az intézményvezető dönt, úgy az 
ellátás megkezdésekor a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, melyet tizenöt napon 
belül megküld a fenntartónak. A megállapodás tartalmazza 
a) az ellátás várható időtartamát, 
b) a szolgáltatások formáját és módját, 
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 
 

 
XVII - Gyvt. 33. § (3) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt köteles 
a) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni, 
b) az e törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, 
c) nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott változásokról. 
 

 
XVIII 

 
 

 
XIX -

 
 

 
XX - 133/1997. Korm. r. 17. § (1) A Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése szerinti normatív kedvezmény 
megállapításához a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát be kell szerezni. A nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell a fizetésre kötelezettel közös háztartásban élő vagy intézményben elhelyezett 
a) 18 éven aluli, 
b) 25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, valamint 
c) tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 
gyermekeinek számát. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 
15 napon belül be kell jelenteni. 

                                    

 Sor-

 Megjegyzés

 szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Jelen  Távol  
1                                    
2                                    

19                                    
20                                    

                                  

 Napok
 Havi összes

 Összesen

2. számú melléklet a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelethez
NYILVÁNTARTÁS AZ ELLÁTÁSI NAPOKRÓL

Az intézmény neve, címe: .................................................. Év, hónap: .................................................. Ellenőrizte: ..................................................

 Név

                                           
 Havi  Előre  Napi    Havi   
étke- befi- térí- Havi összes Meg-
 zési  zetett  túlfi-  hátra-  befi-  túlfi-  hátra-

napok napok zetés lék zetés zetés lék
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1                                           
2                                           

22                                           
                                         

3. számú melléklet a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelethez
NYILVÁNTARTÁS AZ ÉTKEZÉST IGÉNYBE VEVŐKRŐL

Év, hónap: ................................

Sor-
szám Név

Összesen

30 31  tési díj  előleg  jegyzés

3

24 25 26 27 28 2918 19 20 21 22 2312 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

 Napok  Előző havi  Tárgyhavi

1 2 3 4 5
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(3) Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a változást követő hónap első 
napjától kell megfizetni. 
 

 
XXI - 15/1998. NM rendelet 36. § (1) Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos 
gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a 
gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. 
(2) Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett 
az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik 
életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 
41. § (2) A fogyatékos gyermek a bölcsődei korai fejlesztésben, gondozásban vagy fejlesztő felkészítésben 
legfeljebb a hatodik életévének betöltését követő augusztus 31-éig vehet részt. A gyermek képességeiről ötödik 
életévének betöltésekor a szakértői bizottságnak szakvéleményben kell ismételten nyilatkoznia. 
43. § (1) A bölcsődei ellátás megszűnik 
a) a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, illetve 
b) ha a 36. § (2) bekezdése, illetve a 41. § (2) bekezdése szerinti életkort elérte. 
 

 
XXII 15/1998. NM rendelet 
40. § (2) Egy bölcsődei csoportban - a (3)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - legfeljebb 12 gyermek 
nevelhető, gondozható. 
(3) A bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét - a (4) bekezdésben 
meghatározott kivétellel -, legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. 
(4) A fogyatékos gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 10, a kizárólag fogyatékos gyermeket ellátó 
bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek fejleszthető, gondozható. 
(5) A bölcsődei nevelés-gondozás az Intézet által kidolgozott Bölcsődei nevelés-gondozás országos 
alapprogramja és a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai alapján folyik. 
(6) A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának kidolgozásába be kell vonni a bölcsődei ellátás 
területén működő társadalmi-érdekképviseleti szervezeteket és a Kt. 98. § (1) bekezdése szerinti bizottságot. 
(7) Az (5) bekezdés szerinti dokumentumok alapján a bölcsőde helyi szakmai programot készít. A sajátos 
nevelési igényű gyermekek nevelését-gondozását biztosító bölcsőde helyi szakmai programja kidolgozásánál 
figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, gondozására és fejlesztésére vonatkozó 
szakmai szabályokat. 
 

 
XXIII - Gyvt. 148. § (6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak 
kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött 
- tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, 
gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. 
 

    
XXIV - Gyvt. 43. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem 
részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az 
iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem 
közoktatási célú ellátása. 
(2) A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali 
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos 
szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. 



117 

                                                                                                                                                                      
 
(3) A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos 
gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. 
(4) Családi napköziben ellátást az a nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy biztosíthat, aki 
a) személyisége és - a külön jogszabályban meghatározott - körülményei alapján alkalmas a gyermek napközbeni 
ellátására, és 
b) a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett, feltéve, hogy nem áll fenn vele 
szemben a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok. 
(5) A családi napközi működhet az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben. 
(6) A családi napköziben húszhetestől tizennégy éves korig gondozható gyermek. 
(7) A családi napköziben - a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva - 
legfeljebb öt gyermek gondozható. Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a 
gondozható gyermekek száma legfeljebb négy fő. Ha a családi napköziben gondozott valamennyi gyermek 
fogyatékos, akkor a gondozható gyermekek száma legfeljebb három fő. 
(8) A (7) bekezdésben meghatározott létszámon túl még két gyermek, ha fogyatékos gyermekről van szó, még 
egy gyermek gondozható a családi napköziben, feltéve, hogy az ellátást nyújtónak állandó segítője van. 
(9) A családi napköziben gondozott saját gyermek után normatív állami hozzájárulást nem lehet igénybe venni. 
(10) A családi napközi feladatait önálló szolgáltató vagy legalább három - telephelyként működő - családi 
napközit magába foglaló családi napközi hálózat biztosítja. Öt, vagy annál több családi napközi fenntartását 
hálózatba kell szervezni. A hálózatban biztosítani kell a szolgáltatást nyújtók részére a folyamatos szakmai 
tanácsadást, valamint az ellátottak igényeihez rugalmasan igazodó szolgáltatások összehangolását. 
 

 
XXV - 320/2009. Korm. rendelet 20. § (4), (6) bekezdés 
(4) Ha az e rendelet hatálybalépésekor már működő családi napköziket a Gyvt. 2010. január 1-jétől hatályos 
rendelkezései alapján hálózatban kell működtetni, a fenntartó ennek érdekében 2010. június 30-áig köteles kérni 
az érintett működési engedélyek módosítását. 
(6) Ha a kiadott működési engedély nem felel meg a Gymr. 3. §-ának - e rendelettel megállapított - (3) 
bekezdése szerinti követelményeknek, a működést engedélyező szerv a jogszabályoknak megfelelő működési 
engedélyt a módosítására irányuló soron következő eljárás során, de legkésőbb 2010. december 31-éig hivatalból 
adja ki, és a jogszabállyal ellentétes működési engedélyt visszavonja. 
 

 
XXVI - Gyvt. 43/A. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást 
nyújtó saját otthonában. 
 (2) A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést. 
 (3) A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek. 
 (4) A családi gyermekfelügyelet ellátása során - a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő 
gyermeket is beszámítva - legfeljebb három gyermek gondozható. 
 (5) A családi gyermekfelügyelet keretében gondozott saját gyermek után normatív állami hozzájárulást nem 
lehet igénybe venni. 
 (6) Családi gyermekfelügyeletet az a személy biztosíthat, aki megfelel a 43. § (4) bekezdésében foglaltaknak. 
 

 
XXVII - Gyvt. 
Helyettes szülő 
49. § (1) A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását – a működtető által készített egyéni 
gondozási-nevelési terv alapján – saját háztartásában biztosítja. 
(2) Helyettes szülő az a huszonnegyedik évet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki 
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a) személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a gyermek átmeneti gondozására, és 
vállalja, hogy a szükséges ideig a nála elhelyezendő gyermeket gondozza, neveli, feltéve, hogy vele szemben 
nem áll fenn a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok, és 
b) a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett. 
(3) A helyettes szülő egyidejűleg – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb négy gyermek gondozását 
végezheti. 
(4) A helyettes szülőket a működtető 
a) külön jogszabályban meghatározott szakmai követelmények figyelembevételével kiválasztja, felkéri, 
felkészíti, nyilvántartásba veszi, és 
b) tevékenységükben folyamatos szakmai tanácsadással segíti, továbbá 
c) folyamatosan ellenőrzi a nevelési díj és a külön ellátmány felhasználásában, a szakmai tevékenységük 
ellátásában. 
(5) A helyettes szülőt a gyermek ellátására az 56. § szerinti nevelési díj és külön ellátmány illeti meg. 
(6) Indokolt esetben, így különösen testvérek együttes elhelyezésénél, a helyettes szülő kérelmére vagy 
beleegyezésével a (3) bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól – a gyermek érdekében – el lehet térni. 
(7) A helyettes szülő tevékenységét az e törvényben meghatározott helyettes szülői jogviszonyban végzi. 
Gyermekek átmeneti otthona 
50. § (1) A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és 
felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család 
életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. 
(2) A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – a gyermek 
családjába történő visszatéréséhez. 
(3) A gyermekek átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven gyermek teljes körű ellátását 
biztosítja. 
(4) Az átmeneti lakásotthon olyan otthon, amely legfeljebb tizenkettő gyermek átmeneti gondozását biztosítja 
önálló lakásban, családias körülmények között. 
(5) A gyermekek átmeneti otthona önálló helyettes szülőt vagy helyettes szülői hálózatot működtethet és ebben 
az esetben ellátja az ezzel kapcsolatos – a 49. § (4) bekezdésében meghatározott – feladatokat. Az átmeneti 
otthon által foglalkoztatott helyettes szülők az átmeneti otthoni férőhely felének megfelelő létszámú gyermek 
teljes körű ellátását biztosíthatják. 
Családok átmeneti otthona 
51. § (1) Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a 
gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés 
hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. 
(2) A családok átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven felnőtt és gyermek együttes ellátását 
biztosítja. A családok átmeneti otthona működtethető telephelyenként legfeljebb tizenkét férőhelyes lakásban 
vagy családi házban. A telephelyek összférőhelyszáma nem haladhatja meg a székhely szerinti intézmény összes 
férőhelyeinek kétszeresét. 
(3) A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során 
a) befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá 
védelmet kereső szülőt és gyermekét, 
b) befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és 
gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét. 
c) biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit, 
d) segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez, 
e) biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást, 
f) a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt, 
g) közreműködik – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok 
megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében. 
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XXVIII - Gyvt. 45. § (5) A gyermek átmeneti gondozásának megkezdéséről a szülőjének lakóhelye - ennek 
hiányában a tartózkodási helye - szerinti gyermekjóléti szolgálatot értesíteni kell. A gyermek átmeneti gondozása 
megkezdésekor - ha az előreláthatólag harminc napnál hosszabb lesz - el kell készíteni a gyermekre vonatkozó 
egyéni gondozási nevelési tervet. 
 

 
XXIX - Gyvt. 32. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét 
a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének határozata, 
b) a települési önkormányzat jegyzőjének vagy a gyámhivatalnak a határozata, 
c) a települési önkormányzat által fenntartott átmeneti gondozást nyújtó intézmény esetében az intézményvezető 
intézkedése, 
d) a c) pontban foglaltakon túl a fenntartó önkormányzat rendeletében meghatározott körben az intézményvezető 
intézkedése, 
e) a (6) bekezdésben meghatározott esetben a megállapodás 
alapozza meg. 
(2) Ha az ellátás igénybevételére az (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kerül sor, a határozatot közölni kell a 
működtetővel, valamint az ellátást nyújtó intézmény vezetőjével is. 
(3) Állami fenntartású intézmény esetén az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti döntésről az intézményvezető 
írásban értesíti a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét. Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az 
intézmény vezetőjének meghozott döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon 
belül a fenntartóhoz fordulhat. Ez az irányadó abban az esetben is, ha az intézményvezető az ellátás 
igénybevételéről nem intézkedik. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt. 
(4) Állami fenntartású intézmény esetén, ha az igénybevételről az intézményvezető dönt, úgy az ellátás 
megkezdésekor a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, melyet tizenöt napon belül 
megküld a fenntartónak. A megállapodás tartalmazza 
a) az ellátás várható időtartamát, 
b) a szolgáltatások formáját és módját, 
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 
(5) Az intézményvezetőnek az ellátásra jogosult gyermek, illetve fiatal felnőtt azonnali elhelyezéséről kell 
gondoskodnia 
a) az elhelyezés azonnali végrehajtását elrendelő határozat, 
b) a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó indokolt kérelem 
alapján. 
 

 
XXX - Gyvt. 100. § (5) Az otthont nyújtó ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon által történő biztosítása 
esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által működtetett - a működési 
engedélyben meghatározott - nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. A helyettes 
szülőnél, a gyermekek átmeneti otthonában, illetve a családok átmeneti otthonában ellátottak száma éves 
átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 100%-át. 
 

 
XXXI - Gyvt. 49. §  (3) A helyettes szülő egyidejűleg - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb négy gyermek 
gondozását végezheti. 
50. § (3) A gyermekek átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven gyermek teljes körű ellátását 
biztosítja. 
(4) Az átmeneti lakásotthon olyan otthon, amely legfeljebb tizenkettő gyermek átmeneti gondozását biztosítja 
önálló lakásban, családias körülmények között. 
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51. § (2) A családok átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven felnőtt és gyermek együttes 
ellátását biztosítja. A családok átmeneti otthona működtethető telephelyenként legfeljebb tizenkét férőhelyes 
lakásban vagy családi házban. A telephelyek összférőhelyszáma nem haladhatja meg a székhely szerinti 
intézmény összes férőhelyeinek kétszeresét. 
 

 
XXXII - Gyvt. 51. § (1) Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen 
helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, 
ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani 
szülőjétől, családjától. 
Az aláhúzott rész 2010. március 31-étől hatályos. 
 

 
XXXIII - Gyvt. 45. § (6) A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 
tizenkettő hónapig tart. 
47. § (1) A gyermekek átmeneti gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülő kéri, vagy ha annak okai már nem 
állnak fenn. 
(2) Megszűnik a gyermek átmeneti gondozása, ha a gondozás időtartama eltelt. 
(3) Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza 
a) az elhelyezés - a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével - hat hónappal, szükség 
esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható, vagy 
b) haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt, a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
XXXIV - Gyvt. 53. § (1) Otthont nyújtó ellátás keretében biztosítani kell az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az 
átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára 

a) a 45. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást, 
b) a családi környezetébe történő visszahelyezését előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő 

családgondozást, vagy ha ez nem lehetséges, az örökbefogadásának elősegítését, 
c) a családjába történő visszailleszkedéshez, önálló életének megkezdéséhez szükséges utógondozást. 

(2) Az otthont nyújtó ellátás keretében 
a) különleges ellátást kell biztosítani 

aa) a tartósan beteg, illetve fogyatékos, 
ab) a három év alatti 
gyermek számára; 

b) speciális ellátást kell biztosítani 
ba) a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy 
neurotikus tüneteket mutató (a továbbiakban együtt: súlyos pszichés tüneteket mutató) 
gyermek, 
bb) a súlyos beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális magatartást tanúsító 
gyermekkorú elkövető (a továbbiakban: súlyos disszociális tüneteket mutató) [a ba) és a bb) 
pont a továbbiakban együtt: súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató gyermek], 
bc) az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerekkel küzdő (a továbbiakban: pszichoaktív 
szerekkel küzdő) gyermek 

számára. 
Az otthont nyújtó ellátás során a gyermekek helyzetét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, illetve az e 
törvényben meghatározott megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján évente, a 
három éven aluli gyermek esetében félévente felül kell vizsgálni. 
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(3) A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra, 
szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs 
és rehabilitációs kezelésére is. 
(4) Az utógondozói ellátás keretében kell lakhatást és szükség szerint további ellátást biztosítani azon átmeneti 
vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttnek, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte. 
(5) 
(6) Otthont nyújtó ellátást biztosít 

a) a nevelőszülő a működtető közreműködésével, vagy - ha ez nem lehetséges - 
b) a gyermekotthon, vagy 
c) az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézmény, illetve fogyatékosok 

vagy pszichiátriai betegek lakóotthona (a továbbiakban: fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek 
otthona) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat támogatásával, különösen családgondozással, a 
gyermek törvényes képviseletének ellátásával. 

(7) Az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek családi pótlékának felhasználható részét a gyermek teljes 
körű ellátásának kiegészítésére kell fordítani, így különösen ruházattal, szabadidő-eltöltéshez, kulturálódáshoz, 
játékhoz, sporthoz szükséges eszközökkel való ellátására, fejlesztésére, tehetségének gondozására, továbbá a 
gyermekotthonban elhelyezett gyermek zsebpénzének biztosítására. 
 

 
XXXV - 55. § (1) A nevelőszülő - a működtető által elkészített egyéni gondozási-nevelési terv alapján - a saját 
háztartásában nyújt teljes körű ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett 
gyermeknek. 
Ennek érdekében különösen 
a) elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, személyisége kibontakozását, 
b) elősegíti - a működtető támogatásával - a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülését és ennek 
érdekében együttműködik a családdal, vagy ha ez nem lehetséges, illetve ez nem áll a gyermek érdekében, 
örökbefogadó családnál történő elhelyezését, 
c) elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, 
gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét, 
d) felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre, alapvető személyes ügyeinek intézésére. 
 

 
XXXVI - Gyvt. 57. § (3) [A gyermekotthon az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érdekében] 
c) biztosítja az otthont nyújtó ellátást, a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv, valamint az általa 
elkészített egyéni gondozási-nevelési terv szerint, … 
 

 
XXXVII - Gyvt. 53. § (2) Az otthont nyújtó ellátás keretében 
a) különleges ellátást kell biztosítani 

aa) a tartósan beteg, illetve fogyatékos, 
ab) a három év alatti 

gyermek számára; 
b) speciális ellátást kell biztosítani 

ba) a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus 
tüneteket mutató (a továbbiakban együtt: súlyos pszichés tüneteket mutató) gyermek, 
bb) a súlyos beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális magatartást tanúsító gyermekkorú 
elkövető (a továbbiakban: súlyos disszociális tüneteket mutató) [a ba) és a bb) pont a továbbiakban 
együtt: súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató gyermek], 
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bc) az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerekkel küzdő (a továbbiakban: pszichoaktív szerekkel 
küzdő) gyermek 

számára. 
Az otthont nyújtó ellátás során a gyermekek helyzetét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, illetve az e 
törvényben meghatározott megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján évente, a 
három éven aluli gyermek esetében félévente felül kell vizsgálni. 
(3) A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra, 
szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs 
és rehabilitációs kezelésére is. 

 
XXXVIII - Gymr. 6. § (6) A működési engedélyben fel kell tüntetni, ha 
a) a gyermekotthon speciális gyermekotthonként kizárólag speciális ellátást igénylő gyermekeket lát el, 
b) a gyermekotthon különleges gyermekotthonként kizárólag különleges ellátást igénylő gyermekeket lát el, 
c) a gyermekotthon rendelkezik olyan csoporttal, amelyben kizárólag speciális vagy különleges ellátást igénylő 
gyermekeket lát el, 
d) a nevelőszülői hálózat speciális hivatásos nevelőszülőt foglalkoztat, 
e) a gyermekotthon, illetve a nevelőszülői hálózat az a) – d) pontban nem említett esetben a szakmai programja 
alapján alkalmas speciális vagy különleges ellátást igénylő gyermekek integrált ellátására, 
f) a bölcsőde, a hetes bölcsőde, illetve a gyermekotthon korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztő 
felkészítést végez. 
 

 
XXXIX - Gyvt. 132. § (1) Ha az ügyben a gyermek személyiségével kapcsolatos jelentős tény vagy körülmény 
megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szakértőként elsősorban nevelési tanácsadót, szakértő- és 
rehabilitációs bizottságot, pszichiátriai szakellátó intézményt vagy családvédelemmel foglalkozó szervet, illetve 
szakértői névjegyzékbe felvett személyt kell megkeresni. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal arra kötelezi a 
szülőt, a törvényes képviselőt vagy az egyéb ügyfelet, hogy a gyermekkel keresse fel a szakértőként kirendelt 
szervet vagy személyt, és közreműködésével, szakértői vizsgálaton való részvételével járuljon hozzá a szakértői 
vizsgálat eredményességéhez. 
(3) Abban a kérdésben, hogy a gyermek testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékosságban szenved, 
továbbá, hogy a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel küzd, a Kt. 35. §-a szerinti 
szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve nevelési tanácsadó ad véleményt. 
(4) Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett és súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve 
pszichoaktív szerekkel küzdő gyermek ellátására, az ellátás módjára, formájára a megyei, fővárosi, valamint az 
országos gyermekvédelmi szakértői bizottság tesz javaslatot. A szakértői bizottság eljárásának részletes 
szabályait külön jogszabály határozza meg. 
(5) Az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonában az Szt.-ben meghatározott 
feltételek szerint helyezhetők el gyermekek. 
(6) A gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartás szabályozása vagy annak végrehajtása iránti eljárásban 
felmerülő konfliktus megoldására a gyámhivatal kezdeményezheti a konfliktusnak közvetítői (mediációs) eljárás 
keretében történő rendezését. A közvetítő eljárás rendjét külön jogszabály szabályozza. 
 

 
XL - Szoctv. 92/K. § (5) Az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg 
a) nappali intézmény esetén - a nappali melegedő kivételével - a működési engedélyben meghatározott 
férőhelyszám száztíz százalékát, 
b) bentlakásos intézmény esetén a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékát, 
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éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot 
meghaladóan a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó 
köteles kérelmezni a működési engedély módosítását. 
 

    
XLI - Gyvt. 53/A. § (1) A gyámhivatal által elrendelt utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt számára 

a) szükség esetén a 45. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást, és 
b) az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés 

elősegítése érdekében segítségnyújtást (a továbbiakban: utógondozás) 
kell biztosítani. 
(2) Az utógondozói ellátást nevelőszülő, gyermekotthon, utógondozó otthon vagy az általuk, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat által működtetett, lakhatást nyújtó külső férőhely, különösen albérlet vagy egyéb 
hely (a továbbiakban: külső férőhely) biztosítja. 
(3) Az utógondozói ellátást nyújtó és a fiatal felnőtt az utógondozói ellátás konkrét formájáról, módjáról és 
mértékéről a külön jogszabályban foglaltak szerint megállapodást köt. 
 

 
XLII - Gyvt. 93. § (1) A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére, - illetve a gyermek nagykorúságának elérése előtt a 
gyám (hivatásos gyám) javaslatának figyelembevételével - elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, 
illetve a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és 
a) létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy  
b) a nappali oktatás munkarendje szerint, vagy felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, vagy 
c) szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja. 
d) 
(2) Az utógondozói ellátást a fiatal felnőtt, ha 
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, a huszonegyedik életévének, 
b) az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, a huszonnegyedik életévének 
betöltéséig kérheti. 
(3) Az (1) bekezdés a) és d) pontjának alkalmazásában akkor nem biztosított a fiatal felnőtt létfenntartása, ha 
a) a havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg, vagy 
b) a nagykorúvá válásának időpontjában a rendelkezésére bocsátott készpénzvagyonának értéke az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének negyvenszeresét nem haladja meg, 
feltéve, ha lakhatása saját vagy közeli hozzátartozója lakókörnyezetében nem megoldható. 
    

 
XLIII - Szoctv. 20. § (1) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt - az (5) bekezdésben 
foglalt szolgáltatások kivételével - érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja 
az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 
a) a kérelmező természetes személyazonosító adatai, 
b) a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe, 
c) a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és 
tartózkodás jogára vonatkozó adat, 
d) a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat, 
e) a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, 
telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe, 
f) a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja, 
g) soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és 
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h) az egyszerűsített előgondozás vagy az előgondozás szakaszai lefolytatásának időpontja. 
(3) Ha a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltató, intézmény vezetője kapacitás, illetve férőhely 
hiányában a szolgáltatásra vonatkozó igényt nem teljesíti, a nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát 
évente vizsgálni kell. 
(4) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatás megkezdésekor a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban 
rögzített adatokat kiegészíti az alábbi adatokkal: 
a) az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 
b) az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka, 
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális 
rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, 
d) bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, 
közgyógyellátásban részesül-e. 
(5) Nem kell vezetni 
a) a (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartást családsegítés esetében, amennyiben a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, továbbá 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai 
szociális munka esetén, 
b) családsegítés esetén a (2) bekezdés g) pontja szerinti adatokat, 
c) étkeztetés, családsegítés, közösségi ellátások, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 
pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén a (2) bekezdés h) pontja szerinti adatokat. 
(6) Nappali melegedő, éjjeli menedékhely esetén kizárólag a (2) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés a) pontja 
szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni. 
(7) Nappali melegedő, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén amennyiben az ellátásban részesülő személy 
Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni. 
(8) A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító 
elektronikus úton is vezethető. 
(9) A (2) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény 
a teljesítését megelőzően megszűnik. 

 
XLIV - 1/2000. SzCsM rendelet 31. § (3) (3) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele esetén a 7. számú melléklet 
szerinti 
 a) forgalmi naplóban kell dokumentálni az igénybe vevő és a családsegítő szolgálat kapcsolatfelvételét, 
 b) esetnaplóban kell dokumentálni az egynél több találkozást igénylő segítségnyújtást, ebben az esetben a 
segítségnyújtás tartalmát az ellátás igénybevételekor - az igénybe vevő aláírásával ellátva - írásban kell rögzíteni, 
 c) forgalmi naplót és esetnaplót a családsegítő szolgálat vezetője legalább negyedévenként ellenőrzi. 
 

 
XLV - 
7. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez 
ESETNAPLÓ 
A) Fedőlap 
1. Nyilvántartásba vétel kelte, száma: 
2. A kliens neve, születési éve, egyéni azonosító száma: 
2.1. Gazdasági aktivitása: 
2.2. Iskolai végzettsége: 
2.3. Családi állapota: 
2.4. Lakóhelye: 
2.5. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége: 
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2.6. Gyermekeinek száma, neve, életkora: 
2.7. Gondozásba vétele: 
2.8. Gondozásának megszűnése: 
3. Esetfelelős neve: 
B) Belső tartalom 
1. A probléma definíciója: 
2. Cselekvési terv: 
3. Megállapodás: 
4. Intézkedések: 
Ellenőrző neve: 
Ellenőrzés időpontja: 
D) Forgalmi napló fejléce 

 
 

 
XLVI - Szoctv. 115/A. § Térítésmentesen kell biztosítani 
a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, 
b) a népkonyhán történő étkeztetést, 
c) a családsegítést, 
d) a közösségi ellátásokat, 
e) az utcai szociális munkát, 
f) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, 
g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást. 
 

 
XLVII - Szoctv. 62. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk 
miatt. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben 
határozza meg. 
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XLVIII -  

 
 

 
XLIX - Szoctv. 94/C. § (1) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt 
a) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője), 
b) egyházi és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy 
az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. 
(2) Nem kell az (1) bekezdés szerint megállapodást kötni 
a) népkonyhán történő étkeztetés, 
b) családsegítés, 
c) falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, 
d) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, 
e) utcai szociális munka, 
f) hajléktalanok nappali melegedője, 
g) hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 
h) ha az ellátás időtartama a 30 napot nem haladja meg, hajléktalanok átmeneti szállása 
esetén. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza 
a) az ellátás kezdetének időpontját, 
b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 
c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 
d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-
fizetési kötelezettséggel jár, 
e) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak 
beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat, 

4. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez

Dátum: ...... év ...................... hónap
 Ellátott

neve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

                                
                                
                                
                                
                                
                                
 Összesen                                

Kitöltési útmutató:

 

Az ellátott neve melletti oszlopba X-et kell tenni ahhoz a naptári naphoz, amelyiken az étkeztetést igénybe vette. Az utolsó 
sorban számmal kell összesíteni az egy napra jutó étkezőket.
A táblázatnak három típusát kell naponta vezetni. Külön táblázatban kell vezetni a helyben, az elvitellel és a kiszállítással 
étkezőket.

Népkonyhán történő étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló (sorszámozott és hitelesített)
 Dátum (hónap, nap)  Népkonyhán étkezők száma összesen

  

Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló
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f) az ellátás megszüntetésének módjait, 
g) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait (Hatályos: 2011.07.27-től.) 
 

 
L - 9/1999. SzCsM rendelet 18. § Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban 
nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Nem kell 
nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 
igénybevételéről. 
 

 
LI - Szoctv. 63. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 
közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 
(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi 
segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 
(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti 
kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő 
gondozási szükségletének vizsgálatát. 
(5) 
(6) Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő a gondozási szükségletet jogszabályban 
meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. 
(7) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb 
napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az 
intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás 
igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig 
napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. 
(8) 
(9) A települési önkormányzat a 86. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladata keretében az e § szerint 
megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles 
gondoskodni. 

 
LII - 1/2000. SzCsM rendelet 27. § (1) A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni 
gondozási tervet kell készíteni. Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is 
szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki. 
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LIII - az alábbiakban három időállapot látható: 

 
 
 

4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 

Szakvélemény  
gondozási szükséglet vizsgálatáról 

1. Személyes adatok 

A személyes gondoskodást igénylő neve (születési neve): ................................................................... 
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................ 
TAJ-szám: ............................................................................................................................................. 
Lakcíme vagy tartózkodási helye: ........................................................................................................ 
Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: ..................................................................................... 

2. Házi segítségnyújtás (a városi jegyző által a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban 
közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló Korm. rendelet alapján 
működtetett szakértői bizottság tölti ki): 

A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete: 
nincs ?           1 óra ?              2 óra ?               3 óra ?               4 óra vagy ezt meghaladó ?  

 ................................................ 
bizottsági tag 

 ................................................
bizottsági tag

................................................
bizottsági tag 

A szakvélemény felülvizsgálatát az ORSZI ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes 
kirendeltségénél lehet kérni. 

3. Idősotthoni ellátás (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet első fokú szakértői bizottsága tölti 
ki): 

3.1. Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete a rendelet 4. § (1) bekezdésének ..... pontja/alpontja 
szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn ?  

3.2. Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete: 
A napi 4 órát meghaladja ?  
A napi 4 órát nem haladja meg ?    A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi..... óra 

 ................................................ 
bizottsági elnök 

 ................................................ 
előadó szakértő 

A szakvélemény felülvizsgálatát az ORSZI ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti regionális 
igazgatóságánál lehet kérni. 

4. Felülvizsgálat 

4.1. Házi segítségnyújtás (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet első fokú szakértői bizottsága 
tölti ki): 

A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete: 
nincs ?           1 óra ?              2 óra ?               3 óra ?               4 óra vagy ezt meghaladó ?  

 ................................................ 
bizottsági elnök 

 ................................................ 
előadó szakértő 

4.2. Idősotthoni ellátás (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet másodfokú szakértői bizottsága 
tölti ki): 

4.2.1. Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete a rendelet 4. § (1) bekezdésének ..... pontja/alpontja 
szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn. 

4.2.2. Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete: 
A napi 4 órát meghaladja ?  
A napi 4 órát nem haladja meg ?   A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi ..... óra 

 ............................................ .................................................... 
bizottsági elnök  előadó szakértő
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2010. 09. 03-tól hatályos forma

4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 

Igazolás 
gondozási szükséglet vizsgálatáról 

1. Személyes adatok 
A személyes gondoskodást igénylő neve (születési neve): ............................................................... 
Születési helye, ideje: ........................................................................................................................ 
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  
Lakóhelye vagy tartózkodási helye: .................................................................................................. 
Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: .................................................................................. 

2. Házi segítségnyújtás (az intézmény/szolgáltató vezetője vagy a jegyző által felkért szakértő tölti ki): 
A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete: 

nincs ?  1 óra ?  2 óra ?  3 óra ?  4 óra ?  4 órát meghaladó 
?  

................................................. 
intézmény (szolgáltató) vezetője/ 

jegyző által felkért szakértő 

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a szolgáltató, intézmény fenntartójánál, fenntartó hiányában a 
jegyzőnél lehet kérni. 

3. Idősotthoni ellátás (az intézményvezető tölti ki): 
3.1. Az idősotthoni ellátást igénylő  gondozási szükséglete a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 

állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri 
rendelet 4. § (1) bekezdésének ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn ?  

3.2. Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete: 
A napi 4 órát meghaladja ?  
A napi 4 órát nem haladja meg ?  A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi ........................ 

óra 

........................... 
intézményvezető  

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni. 

4. Felülvizsgálat 
4.1. Házi segítségnyújtás (a szolgáltatás fenntartója, fenntartó hiányában a jegyző által kijelölt szakértő 

tölti ki): 
A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete: 

nincs ?  1 óra ?  2 óra ?  3 óra ?  4 óra ?  4 órát meghaladó 
?  

4.2. Idősotthoni ellátás (az intézmény fenntartója tölti ki): 
4.2.1. Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 

állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri 
rendelet 4. § (1) bekezdésének ..... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján áll fenn. 

4.2.2. Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete: 
A napi 4 órát meghaladja ?  
A napi 4 órát nem haladja meg ?  A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi ........................ 

óra 

........................................... 
fenntartó képviselője 
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2011. 01. 01-től hatályos forma
4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 

Igazolás 
gondozási szükséglet vizsgálatáról 

1.    Személyes adatok 
A személyes gondoskodást igénylő neve (születési neve):      
Születési helye, ideje:      
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  
Lakóhelye vagy tartózkodási helye:      
Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége:      
2.    Házi segítségnyújtás (az intézmény/szolgáltató vezetője vagy a jegyző által felkért szakértő tölti
ki): 
A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete: 
nincs ?     1 óra ?     2 óra ?     3 óra ?     4 óra?      4 órát meghaladó ?  
 ..................................................................... 
 intézmény (szolgáltató) vezetője/ 
 jegyző által felkért szakértő 
A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a szolgáltató, intézmény fenntartójánál, fenntartó hiányában a
jegyzőnél lehet kérni. 
3.    Idősotthoni ellátás (az intézményvezető tölti ki): 
3.1.     Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete gondozási szükséglet, valamint az
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendelet 4. § (1) bekezdésének ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények
alapján áll fenn ?  
3.2.    Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete: 
A napi 4 órát meghaladja ?  
A napi 4 órát nem haladja meg ?  A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi .....................
óra 
 ..................................................................... 
 intézményvezető 
A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni. 
4.    Felülvizsgálat 
4.1.    Házi segítségnyújtás (a szolgáltatás fenntartója, fenntartó hiányában a jegyző által kijelölt
szakértő tölti ki): 
A házi segítségnyújtást igénylő napi gondozási szükséglete: 
nincs ?     1 óra ?     2 óra ?      3 óra ?     4 óra ?     4 órát meghaladó ?  
4.2.    Idősotthoni ellátás (az intézmény fenntartója tölti ki): 
4.2.1.    Az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete gondozási szükséglet, valamint az
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendelet 4. § (1) bekezdésének ..... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények alapján
áll fenn. 
4.2.2.     Az idősotthoni ellátást igénylő napi gondozási szükséglete: 
A napi 4 órát meghaladja ?  
A napi 4 órát nem haladja meg ?      A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi
.................... óra 
 ..................................................................... 
 fenntartó képviselője 
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LIV -  

 
 
LV - 1/2000. SzCsM rendelet 21. § (1) Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az 
étel 
a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 
b) elvitelének lehetővé tételével, 
c) lakásra szállításával. 

 
LVI - Szoctv. 127. § (3) A 92/K. § (5)-(6) bekezdése szerinti férőhelyszámon, illetve házi segítségnyújtás esetén 
meghatározott ellátotti létszámon felül ellátott személyek után normatív állami hozzájárulás nem igényelhető és 
nem számolható el. 
 

 
LVII - Szoctv. 60. § (1) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi 
vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az 
alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes 
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek 
teljesítésének segítése. 
(2) A falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki 
szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik 
hatszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető. 
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú – külön jogszabályban 
meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok 
alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok 
által ellátandó körzetek határait – figyelemmel a lakosságszám korlátra – a fenntartó települési önkormányzat 
rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. 
Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely 
lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább 
működtethető. 

1. számú melléklet a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez

Sor-
szám

Dátum Név
 Ellátott otthonában 
végzett gondozási 

tevékenység leírása

 Gondozásra 
fordított idő 
óra/perctől 
óra/percig

Ellátott aláírása
 Ellátott érdekében 

végzett egyéb 
tevékenység leírása

Egyéb 
tevékenységre 

fordított idő

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Gondozási napló a házi segítségnyújtásban részesülőkről

………………………………………… …………………………………………
 a gondozó aláírása  a szolgálat vezetőjének aláírása
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(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen 
meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint – az önkormányzat rendeletében meghatározott 
módon – közreműködhet az étkeztetés biztosításában. 
(5) Egy településen – amennyiben a település mind a tanyagondnoki, mind a falugondnoki szolgáltatásra 
vonatkozó feltételeknek megfelel – vagy falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtethető. 
(6) A társulás keretében megszervezett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás csak azon települések 
tekintetében működtethető, amelyek a (2), illetve a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek. 

 
 
 
 
 
LVIII - 8. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez (falu-, tanyagondnoki szolgáltatás) 

 
Kitöltési útmutató a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához 
1. A nyilvántartást a szolgáltatás minden napján, külön lapon kell vezetni.     
2. A fenntartó által megbízott, meghatalmazott személynek aláírásával kell igazolnia az adott napi teljesítést. 
3. A szolgáltatással összefüggésben megtett kilométer azt a távolságot jelenti, melyet a falu- vagy tanyagondnok 
az egyes szolgáltatások során a szolgáltatáshoz használt gépjárművel megtett. Nem tüntethető fel ezen sorban a 

   

   

 Sorszám: Tevékenység:4
 Szolgáltatást 

igénybe vevők
száma:5-8

 Szolgáltatást 
igénybe vevők

neve5-8

 Szolgáltatást igénybe 
vevők aláírása9

     
     
     
     

Tevékenységnapló

 Szolgáltatás 
kezdetének időpontja:
 Szolgáltatás 
befejezésének 
időpontja:

......................................................................meghatalmazottjának aláírása2

......................................................................

 Fenntartó teljesítést igazolni

jogosult megbízottjának,

 
 
 
 

Szolgáltatást végző aláírása: 

 Szolgáltatás 
időtartama
(óra, perc):

 Szolgáltatást végző neve (ha nem azonos a falu- vagy 
tanyagondnok személyével):

   

 Szolgáltatással 
összefüggésben 
megtett km:3

 

..... óra....... perc

 Dátum: ...... év ......... hó ...... nap1

..... óra....... perc
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szolgáltatáson kívül megtett kilométer (vagyis azon távolság, melyen a gépjárművet nem a szolgáltatást végző, 
vagy az őt helyettesíteni jogosult személy használja).       
4. A tevékenység bejegyzése esetén törekedni kell a tömör, informatív közlésre; azonos tevékenységeknél 
törekedni kell az azonos megnevezésre. A tevékenység bejegyzése során használható a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium honlapján közzétett kódrendszer is, ennek használata azonban nem kötelező.   
5. A szolgáltatást igénybevevők számát és nevét értelemszerűen nem kell kitölteni, amennyiben a szolgáltatás 
jellege miatt erre nincs lehetőség (pl. falunap szervezése).       
6. Amennyiben a szolgáltatást valamely intézmény (pl. települési önkormányzat) veszi igénybe, a szolgáltatást 
igénybevevő nevénél az intézményt kell feltüntetni. A szolgáltatást igénybevevők számát ebben az esetben nem 
kell kitölteni.       
7. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása rendszeresen, ugyanazon személyi kör részére történik (pl. naponta 
iskolások iskolába szállítása, vagy hetente gyógyszer felíratása, recept kiváltása), a szolgáltatást rendszeresen 
igénybevevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás minden ismétlődésekor szükségtelen újra 
elkészíteni. Ilyen esetben az adott napon a szolgáltatást igénybevevőket csupán a szolgáltatást igénybevevők 
számánál kell feltüntetni. A konkrét személyek nevét az egyes szolgáltatási alkalmakkor ebben az esetben sem 
az adatlapon, sem a külön vezetett listán nem kell feltüntetni.       
8. A szolgáltatást rendszeresen igénybevevők listáján fel kell tüntetni, hogy az adott személy mely időszakban 
volt rendszeres igénybevevője a szolgáltatásnak.       
9. Ezen oszlop vezetése a fenntartó döntése alapján mellőzhető. 

       
LIX - 1/2000. SzCsM rendelet 5/A. § (1) A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának - az időszakos 
férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével - tartalmaznia kell 
a) a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen 
aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, 
tevékenységek leírását, 
ab) 
ac) a más intézményekkel történő együttműködés módját, 
ad) 
b) az ellátandó célcsoport jellemzőit, 
c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, 
bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, 
d) az ellátás igénybevételének módját, 
e) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, 
f) 
g) az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat, 
h) 
i) 

 
LX - Szoctv. 65/E. § (1) Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan 
személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, 
illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. 
(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter pályázat útján regionális illetékességgel 
diszpécserközpontokat jelöl ki az utcai szociális munkát végző, külön jogszabályban meghatározott feltételeknek 
megfelelő szervezetek közül. A kijelölés öt évre szól, amelynek leteltét követően új pályázat kiírására kerül sor. 
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LXI -  

 
 
LXII - 9/1999. SzCsM rendelet 3/A. § (1) Hajléktalan személyek ellátását biztosító szolgáltatások, a közösségi 
ellátások, a támogató szolgáltatás és a nappali ellátás esetén az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy 
intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. 
 

 

12. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez

Nyilvántartásba vétel kelte:
Nyilvántartásba vétel száma:
Név: ............................................ Szül. év: .....
Lakóhely: ...................................., ..................................... u. .................. sz.
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................
Értesítendő személy neve, címe: ................................................................................................
Gondozásba vétel kelte: .............................................................................................................
Gondozás megszűnésének kelte, oka: ........................................................................................
Gondozó neve: ...........................................................................................................................
Háziorvos neve: .........................................................................................................................
2. oldal
Az ellátott személy egészségi állapota a gondozásba vétel időpontjában: .................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(Ha van rá lehetőség, a háziorvos tölti ki!)
Változások:

Kelt
Orvosi javaslat, előírás a gondozással kapcsolatban 

(gyógyszerezés,diéta stb.)
Orvos aláírása

3. oldal
Gondozási tevékenység:

Kelt Az ellátandó feladatok leírása
A gondozást végző 

neve

Kelt, ...................... .............. év ........................... hónap .............. nap

GONDOZÁSI LAP
az utcai szociális munka dokumentálására
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LXIII - 1/2000. SzCsM rendelet 104. § (5) Az utcai szociális munkát végző szolgáltató, intézmény a (2) bekezdés 
szerinti feladatokat legalább munkanapokon, napi 6 órában végzi a működési engedélyében meghatározott 
ellátási területen. Téli időszakban az utcai szociális munkát 18 órától 22 óráig a közterületen kell biztosítani. 
 

 
LXIV - Szoctv. 65/F. § (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti 
kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 
szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket 
– napközbeni étkeztetését. 
(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve 
szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási 
díjban részesül. 
(3) A fenntartó a 92/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szakmai programban meghatározhatja, hogy az 
intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem 
érinti a 86. § (2) bekezdésének b)–d) pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét. 
(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés szabályait kell 
alkalmazni a nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetésre. 

 
LXV - 1/2000. SzCsM rendelet 84/A. § (1) A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy 
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező 
személyeket látja el. 
(2) A demens személyek nappali ellátása megszervezhető önálló intézményi formában, illetve - az (1) bekezdés 
szerinti ellátottakra tekintettel - más nappali ellátás részeként. 
(3) A demens személyek nappali ellátására - ideértve a más nappali ellátás részeként megszervezett formát is - a 
nappali ellátásra vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 
a) egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel kell szervezni, 
b) a demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés 
munkatárs állapotfelmérése alapján kell elkészíteni, 
c) a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítani kell, 
d) a demens személyek nappali ellátásának szakmai programja az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározottakon 
túl tartalmazza 
da) az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatását, 
db) az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló programot, 
dc) a biztonságos tárgyi környezet bemutatását, 
dd) a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással való együttműködés módját. 
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LXVI -  

 
 

 
LXVII - 1/2000. SzCsM rendelet 79/A. § 
(1) A nappali ellátásban részesülő személyre a gondozást végző személy egyéni gondozási tervei készít. A 
gondozási tervet az igénybevételt követő egy hónapon belül kell elkészíteni. Nem kell gondozási tervet készíteni 
abban az esetben, ha az ellátott kizárólag 
a) tanácsadásban, 
b) alacsonyküszöbű vagy ártalomcsökkentő szolgáltatásban, 
c) nappali melegedő szolgáltatásában, 
d) klubfoglalkozásban, 
e)  
részesül. 
 

 
LXVIII - 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (5) Demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló 
kérelemhez be kell nyújtani az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított, 
a) nappali ellátás esetén a demencia kórképet megállapító, 

10. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez
Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója

Dátum: ..... év ........................ hónap ..... nap

 étkezés  ügyintézés
 mentális 

tanácsadás

 szabadidős 
programokban 
való részvétel

 egyéb

      
      
      
      

      

Ellátottak száma összesen: ......

Intézményen belüli szociális foglalkoztatásban részesülők nappali ellátásának naplója

 étkezés  ügyintézés
 mentális 

tanácsadás

 szabadidős 
programokban 
való részvétel

 egyéb

       
       
       
       

       

Ellátottak száma a két táblázat alapján - figyelemmel arra, hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása esetén az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodással 
rendelkezők számát kell alkalmazni - összesen: ...........
Idősek nappali ellátása esetén az étkezés oszlopot nem kell kitölteni.
1 Jelölje X-szel az ellátott által igénybe vett szolgáltatásokat.

2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeiben az ellátott személyi azonosító kódjának feltüntetése is elegendő, mely az igénybejelentési 
dokumentáció alapján azonosítja az ellátottat.

 Sorszám

 Sorszám

 Igénybevett szolgáltatások1

 Ellátott neve2

 
 

 Ellátott neve2
Intézményen belüli

foglalkoztatás
nyújtása

 Igénybevett szolgáltatások1
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b) bentlakásos intézményi ellátás esetén a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító 
szakvéleményt. 
 

 
LXIX - Szoctv. 127. § (3) A 92/K. § (5)-(6) bekezdése szerinti férőhelyszámon, illetve házi segítségnyújtás esetén 
meghatározott ellátotti létszámon felül ellátott személyek után normatív állami hozzájárulás nem igényelhető és 
nem számolható el. 
 

 
LXX - 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (2) A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti 
kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló, 
a) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és 
rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy 
b) a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy 
c) az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti dokumentumokat. 
 

 
LXXI - 1/2000. SzCsM rendelet 81. § (1) Fogyatékos személyek nappali intézményében három éven aluli gyermek 
nem gondozható. 
(2) Fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki 
a) veszélyeztető magatartást tanúsít, 
b)-c) 
d) orvosi ellátást és állandó ápolást igényel. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali 
intézményében, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, 
állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben biztosítható. Nem vonatkozik ez a tilalom a tanköteles és 
a tanítási év során nevelési, oktatási intézményi ellátásban részesülő fogyatékos gyermek tanítási szünet idején 
történő ellátására. 
(4) Fogyatékos személyek intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama 
három hónapnál hosszabb nem lehet. 
 

 
LXXII - Szoctv. 127. § (3) A 92/K. § (5)-(6) bekezdése szerinti férőhelyszámon, illetve házi segítségnyújtás esetén 
meghatározott ellátotti létszámon felül ellátott személyek után normatív állami hozzájárulás nem igényelhető és 
nem számolható el. 
 

 
LXXIII - 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (1) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek 
bentlakásos intézményébe történő felvétel, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátásának igénybevétele 
iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. 
 

 
LXXIV - Szoctv. 127. § (3) A 92/K. § (5)-(6) bekezdése szerinti férőhelyszámon, illetve házi segítségnyújtás esetén 
meghatározott ellátotti létszámon felül ellátott személyek után normatív állami hozzájárulás nem igényelhető és 
nem számolható el. 
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LXXV - Szoctv. 127. § (3) A 92/K. § (5)-(6) bekezdése szerinti férőhelyszámon, illetve házi segítségnyújtás esetén 
meghatározott ellátotti létszámon felül ellátott személyek után normatív állami hozzájárulás nem igényelhető és 
nem számolható el. 
 

 
LXXVI -  

 
 

 
LXXVII - Szoctv. 68. § (1) Az idősek otthonában a 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási 
szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. 
(2) Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni 
nem képes, a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása 
más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. 
(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben említett személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról 
más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni. 
(4) Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a 
külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít 
meg. 
(5) Idősek otthonába az (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő 
házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott 
gondozási szükséglet hiányában is felvehető. 

 
LXXVIII - Szoctv. 57. § (2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást 
a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 
b) a rehabilitációs intézmény, 
c) a lakóotthon (a továbbiakban a)-c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény), 
d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a továbbiakban a)-d) pont együtt: bentlakásos intézmény), 
e) 
f) az egyéb speciális szociális intézmény 
nyújtja. 

 
LXXIX - Szoctv. 2007. 12. 31-én hatályos szövege: 117/B. § (1) A külön jogszabályban meghatározott, az átlagot 
jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos 
intézményben a személyi térítési díj mellett az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulás, vagy az 

11. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez
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intézményi ellátás során személyi térítési díj pótlék is kérhető. Az egyszeri hozzájárulás összege az emelt 
színvonalú bentlakásos ellátás jogcímen egy ellátott után járó tárgyévi normatív állami támogatás hétszeresét, a 
személyi térítési díj pótlék a havi intézményi térítési díj kétszeresét nem haladhatja meg. Az egyszeri 
hozzájárulást az intézménybe történő beköltözés után kell megfizetni. Ha a gondozás - a haláleset kivételével - 
vagy a férőhely emelt szintű minősítése az intézménybe történő beköltözést követő öt éven belül megszűnik, az 
egyszeri hozzájárulásnak az időarányos részét vissza kell fizetni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri hozzájárulás összegének legalább tíz százalékát a fenntartó elkülönítetten 
kezeli, az (1) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesíthetősége érdekében. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri hozzájárulás összegének legalább harminc százalékát szociális 
intézményfejlesztésre, működtetésre, valamint a tárgyi, személyi feltételek javítására kell fordítani. 
LXXX - 

 
 

 
LXXXI - 1/2000. SzCsM rendelet 9. § (1) Az egyéni gondozási terv tartalmazza 
a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, 
b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, 
c) az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 
(2) Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és 
elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó 
munkacsoport, illetve az alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készítő személy évente - jelentős 
állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek 
figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. 
10. § (1) Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként 
ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv az ápoló-gondozó otthonban elhelyezett személy részére nyújtott, e 
rendeletben meghatározott ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának 
javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazható technikákat tartalmazza. 

4. számú melléklet a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez

 kórházban szabadságon engedély
nélkül

Kitöltési utasítás:
- A nyilvántartás az év első napjától (ahol év közben indul az ellátás, ott az indulás napjától) 1-es sorszámmal kezdődően naponta
kell vezetni, ha változás nincs, akkor is.
- Az ellátásra jogosultak számában azokat az ellátottakat is fel kell tüntetni, akik távol vannak, de beutalásuk (felvételük) nem szűnt
meg, a férőhelyüket a távollét ideje alatt is fenn kell tartani. A gondozási napok száma, az ellátásra jogosultak száma és a
betöltött férőhelyek száma azonos tartalommal bíró fogalmak, így összegük megegyezik.
- Az ellátottak átlaglétszámát egy adott időszakban megkapjuk, ha a gondozási napok számát elosztjuk az adott időszak napjainak
számával.
- az élelmezési napok számának A napi konyhaanyag-elszámolásban szereplő adatokkal egyeznie kell.
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(2) Az ápolási terv tartalmazza 
a) az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását, 
b) az ápolási tevékenység részletes tartalmát, 
c) az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet, 
d) az ápolás várható időtartamát, 
e) szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (ápolóotthoni elhelyezését, fekvőbeteg-
gyógyintézeti elhelyezést stb.). 
(3) Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri. 
 

 
LXXXII - 9/1999. SzCsM rendelet 3/A. § (2) Bentlakást nyújtó intézmény esetén - az intézmény férőhelyeinek 
10%-áig - az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem 
rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. 
 

 
LXXXIII - Szoctv. 127. § (3) A 92/K. § (5)-(6) bekezdése szerinti férőhelyszámon, illetve házi segítségnyújtás 
esetén meghatározott ellátotti létszámon felül ellátott személyek után normatív állami hozzájárulás nem 
igényelhető és nem számolható el. 
 

 
LXXXIV - Szoctv. 68. § (5) Idősek otthonába az (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább 
egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a 68/A. § (3) bekezdésében 
meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető. 
 

 
LXXXV - Szoctv. 85/A. § (1) A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, a külön jogszabályban meghatározott esetben 
tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt - ideértve az autista személyeket is -, illetőleg 
szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi 
állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. 
(2) A lakóotthonok típusai a következők: 
a) fogyatékos személyek lakóotthona; 
b) pszichiátriai betegek lakóotthona; 
c) szenvedélybetegek lakóotthona. 
(3) A lakóotthoni ellátás formái: 
a) fogyatékos személyek lakóotthona esetében, 
aa) rehabilitációs célú lakóotthon, 
ab) ápoló-gondozó célú lakóotthon; 
b) pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek lakóotthona esetében rehabilitációs célú lakóotthon. 
(4) A rehabilitációs célú lakóotthonba az a személy helyezhető el, 
a) aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási 
terv és egyéni fejlesztés alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt; 
b) aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és 
rehabilitációja családjában nem oldható meg; 
c) az a)-b) pontban meghatározottakon túl önellátásra legalább részben képes; 
d) lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt még nem. 
(5) A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonába - intézményből történő elhelyezés esetén a 
felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel - a fogyatékosság jellegétől és súlyosságától 
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függetlenül helyezhető el fogyatékos személy, figyelemmel a (4) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott 
rendelkezésre. A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában 
történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat 
elvégzése. 
(6) Az ápoló-gondozó célú lakóotthon az ellátottnak teljes körű ellátást biztosít. 
  

 
LXXXVI - Szoctv. 71. (3) A pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai 
gondozó szakorvosának, illetve - amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül - a 
fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének - az intézménybe történő felvételt megelőző - három 
hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges. 
 

 
LXXXVII - 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (1) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek 
bentlakásos intézményébe történő felvétel, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátásának igénybevétele 
iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. 
 

 
 
LXXXVIII - 1/2000. SzCsM rendelet 7. § (5) Az egyéni rehabilitációs program - a fogyatékos személyek 
rehabilitációs intézménye kivételével - a rehabilitációs intézményben elhelyezett személy számára nyújtott 
életvezetési, pszichés, mentális, szociális, a foglalkoztatáshoz való segítségnyújtást tartalmazó dokumentáció. 
 

 
LXXXIX - Szoctv. 113. § (1) A rehabilitációs intézménybe, illetve rehabilitációs célú lakóotthonba történő 
bekerülés feltétele a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzése. A rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot 
végző szociális szakértői szerv megállapítása alapján azok az ellátást igénylők, akik a vizsgálat időpontjában 
nem felelnek meg a rehabilitációs intézménybe, illetve rehabilitációs célú lakóotthonba történő elhelyezés 
feltételeinek, de a rehabilitációra alkalmassá tehetők, ideiglenes jelleggel legfeljebb egyéves időtartamra 
elhelyezhetők az intézményben, illetve lakóotthonban. 
(2) Az egyéves időtartam eltelte után a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szociális szakértői szerv 
megállapítja, hogy az elhelyezést igénylő alkalmas-e a rehabilitációs intézményben, illetve rehabilitációs célú 
lakóotthonban történő elhelyezésre. Amennyiben a rehabilitációs tevékenység nem lehet eredményes, abban az 
esetben az ellátott más típusú intézménybe történő áthelyezését kell kezdeményezni a fenntartónál, aki köteles az 
ellátást igénybevevőt más intézménytípusban elhelyezni. 
(3) Az (1)–(2) bekezdés rehabilitációs alkalmassági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 
szenvedélybeteg, továbbá a hajléktalan személy esetén. 
 

 
XC - Szoctv. 112. § (1) Rehabilitációs intézményben, illetve rehabilitációs célú lakóotthonban az ellátás 
időtartama - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem haladhatja meg a három évet. Az ápolást, gondozást 
nyújtó intézmény rehabilitációs részlegére a rehabilitációs intézményre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni. 
(2) Az ellátás (1) bekezdés szerinti időtartama egy alkalommal, legfeljebb két évvel meghosszabbítható, ha 
a) a rehabilitációs programban meghatározott eredményeket nem sikerült elérni, de az ellátással az eredményes 
rehabilitáció megvalósítható, vagy 
b) az ellátott önálló életvitelének kialakítása további segítséget igényel, amely azonban utógondozói szolgáltatás 
keretében nem valósítható meg. 
(3) A rehabilitációs célú lakóotthonban az ellátott határozatlan időre is elhelyezhető, ha a rehabilitációs 
alkalmassági vizsgálat, illetve a felülvizsgálat eredménye szerint az ellátott az önálló életvitel kialakítására 
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várhatóan csak részben lesz képes. 
 

 
XCI - 2007. évi CXXI. tv. 81. § (7) Azon rehabilitációs intézményben, illetve rehabilitációs célú lakóotthonban 
elhelyezett ellátottak esetén, akiknek intézményi jogviszonya e törvény hatálybalépését megelőzően jött létre, a 
jogviszony időtartamára és - ha a 94/B. § (2) bekezdése, illetve a 94/D. § (1) bekezdése szerinti megállapodás 
másként nem rendelkezik - az ellátás tartalmára a jogviszony létrejöttekor hatályos rendelkezéseket kell 
alkalmazni azzal, hogy a rehabilitációs célú lakóotthonban e törvény hatálybalépését megelőzően elhelyezett 
személy elhelyezése határozatlan idejűre módosítható. 
[Hatályba lépés: 2008. 01. 01.] 
 

 
XCII - Szoctv. 113/A. § A külön jogszabályban meghatározott felülvizsgálaton vesznek részt 
a) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonban elhelyezett, BNO 10 
kódkönyv F diagnóziskóddal rendelkező ellátottak, 
b) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonban ellátott fogyatékos 
személyek, 
c) a rehabilitációs intézményben, rehabilitációs célú lakóotthonban ellátottak, 
d) a szociális foglalkoztatásban részt vevő ellátottak. 
 

 
XCIII - Szoctv. 71/A. § (1) A szenvedélybetegek otthonában annak a személynek az ápolását, gondozását végzik, 
aki szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényel, önálló életvitelre időlegesen nem 
képes, de - a külön jogszabályban meghatározott - kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorul. 
(2) A szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet 
pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes 
pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának - intézménybe történő felvételt 
megelőző -, három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges. 
 

    
XCIV - 1/2000. SzCsM rendelet 7. § (6) Az egyéni fejlesztési terv a fogyatékos személyek rehabilitációs 
intézményében, valamint a fogyatékos személyek otthonában, illetve a lakóotthonban elhelyezett személy 
részére az egyénre szabott bánásmód leírását, az önellátási képesség fejlesztését tartalmazó dokumentáció. Az 
egyéni fejlesztési terv az ellátott személyről készített (gyógy)pedagógiai, egészségi és mentális állapotra 
vonatkozó jellemzés alapján készül. 
 

 
XCV - 9/1999. SzCsM rendelet 21. § (3) Kiskorú esetében a fogyatékos személyek otthonába történő elhelyezés 
iránti kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság [1993. évi LXXIX. 
tv. 30. § (3) bek.] szakvéleményét. 
 

 
XCVI - 92/2008. Korm. rendelet 2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatokat (a továbbiakban együtt: 
vizsgálat) a Hivatal kirendeltségének szakértői bizottságai végzik. 
(2) A vizsgálatot a Hivatal 
a) az intézményi elhelyezést megelőzően az ellátott lakóhelye, illetve tartózkodási helye, 
b) az intézményi elhelyezést követően az intézmény székhelye, telephelyen történő ellátás esetén telephelye 
szerint illetékes kirendeltségének vezetője által kijelölt szakértői bizottság folytatja le. 
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XCVII - 1/2000. SzCsM rendelet 65. § A mozgásfogyatékosok otthona olyan személynek az ellátását biztosítja, 
akinek mozgáskorlátozottságát az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően állapították meg, állapota 
gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint rehabilitációs intézményi ellátásban nem részesíthető. 
 

 
XCVIII - Szoctv. 70. § (5) A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történő 
elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése. 
 

 
XCIX - Szoctv. 71/B. § A hajléktalanok otthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell biztosítani, akinek 
az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és kora, egészségi állapota miatt 
tartós ápolást, gondozást igényel. 

 
C - Szoctv. 82. § Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg 
személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek 
gondoskodni. 

 
CI - Szoctv. 80. § (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és 
átmeneti szállása kivételével - ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. 
(2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének 
figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. 

 
CII - 1/2000. SzCsM rendelet 85. § (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig 
kerülhet sor. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő elteltét megelőzően egy hónappal az intézmény vezetője megvizsgálja, 
hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás 
útján biztosítható-e. 
(3) Ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője az ellátás 
időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja. 
(4) Ha az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni, a megfelelő 
intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről az intézmény vezetője tájékoztatást ad. Az új intézménybe történő 
elhelyezésig az ellátást igénybe vevő ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani. 
(5) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekre az 50. § (2) bekezdés g) pontjában, az 54. § (1) bekezdés d) 
pontjában, az 55. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, (2) bekezdésében, 56. §-ában, 58-59. §-ában foglaltakat nem 
kell alkalmazni. 
(6) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti egyéves időtartam számításakor az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményben töltött időszakokat - ha az ellátás megszakítása kevesebb mint 30 napra történt - össze kell adni. 
 

  
CIII - 1/2000. SzCsM rendelet 7. § (1) Gondozási tervet kell készíteni 
b) az átmeneti elhelyezést biztosító intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan abban az esetben, ha 
az ellátást legalább hat hónap időtartamra veszi igénybe, 
 

   
CIV - Szoctv. 83. § A fogyatékosok gondozóházában azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek 
ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. 
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CV - Szoctv. 83/A. § A pszichiátriai betegek átmeneti otthonában az a pszichiátriai beteg helyezhető el, akinek 
ellátása átmenetileg más intézményben vagy a családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos 
intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt. 

 
CVI - Szoctv. 83/B. § A szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a személy helyezhető el, akinél szakorvosi 
(addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti 
jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg. 

 
CVII - Szoctv. 83/B. § A szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a személy helyezhető el, akinél szakorvosi 
(addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti 
jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg. 
 

    
CVIII - Szoctv. 84. § (1) Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására 
képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé 
tevő szolgáltatás. 

 
CIX - 1/2000. SzCsM rendelet 107/D. § (1) A nappali melegedő az időszakos férőhelyeken az önellátásra és a 
közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek számára krízishelyzetben éjszakai 
szállást biztosít. 
(2) A nappali melegedő az időszakos férőhelyek tekintetében éjjeli menedékhelynek minősül, az időszakos 
férőhelyek kialakítására és az időszakos férőhelyeken elhelyezetteknek nyújtott szolgáltatásokra a 107/C. §-ban 
foglalt szabályokat kell alkalmazni. 
 

 
CX - Szoctv. 84. § (2) A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az 
elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az 
önellátásra. 

 
CXI - 1/2000. SzCsM rendelet 107/B. § (1) A hajléktalanok átmeneti szállásán időszakos férőhelyszám-bővítés 
abban az esetben hajtható végre, ha a bővítés az időszakot megelőző férőhelyeket igénybevevők ellátását nem 
zavarja. 
(2) A hajléktalanok átmeneti szállásán végrehajtott férőhelyszám-bővítés nem haladhatja meg az intézmény 
ideiglenes vagy állandó működési engedélyében szereplő férőhelyszám 30%-át. 
 

 
CXII -  
13. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez 

Egyéni nyilvántartó lap az átmeneti szállásokon végzett szociális munkához 
Az adatokat felvevő szociális munkás: ...................................................................................... 
Az adatfelvétel időpontja: ..... év ............................................. hónap ................................ nap 
Esetfelelős: ................................................................................................................................ 
I. Személyi adatok 
Név: ....................................................................................................................................... 
Születési hely, idő: ................................................................................................................. 
Anyja neve: ............................................................................................................................ 
Iskolai végzettség: .................................................................................................................. 
Családi állapot: ....................................................................................................................... 
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Szükség esetén értesítendő személy: ...................................................................................... 
II. A szociális munka tartalma 
1. Iratpótlás 
a) Személyi igazolvány: ..................................................................................................... 
b) TB kártya: ...................................................................................................................... 
c) Nyugdíj és nyugellátásra vonatkozó jogosultság iratai: .................................................. 
d) Egyéb: ............................................................................................................................ 
2. Jogosultságok 
a) Nyugdíjjárulék (öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantnyugdíj): ............................... 
................................................................................................................................................ 
b) Családi támogatás [családi pótlék, iskoláztatási támogatás, gyermekgondozási segély (gyes), 
gyermekgondozási díj (gyed),  rendszeres gyermekvédelmi támogatás, árvaellátás, otthonteremtési támogatás, 
életkezdési támogatás]: .................................................................. 
c) Munkanélküli járadék: ....................................................................................................... 
d) Szociális pénzbeli ellátás (jövedelempótló támogatás, rendszeres szociális segély, rendszeres szociális 
járadék): .................................................................................................... 
e) Egyéb: ................................................................................................................................ 
Van-e az ellátottnak polgári peres úton kikényszeríthető követelése? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
Az ellátások megszervezése érdekében tett intézkedések: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
III. Problémaazonosítás 
Az ellátásban részesülő személy problémái az ő megítélése szerint: 

 lakhatás: ......................................................  mentális segítség: ......................................... 

 iratpótlás: ....................................................  családi kapcsolat: ......................................... 

 segély: .........................................................  munkalehetőség: .......................................... 

 elhelyezés: ..................................................  utazás: .......................................................... 

 jogi tanács, képviselet: ...............................  étkezés: ........................................................ 

 információnyújtás: .....................................  ruhapótlás: ................................................... 

 egyéb: .........................................................   

Problémaazonosítás a szociális munkás szerint: 
egészségi állapot: ....................................................................................................................... 
mentális állapot: ........................................................................................................................ 
szociális helyzet: ........................................................................................................................ 
jövedelmi viszonyok: ................................................................................................................. 
munkába állás: ............................................................................................................................ 
családi és társas kapcsolatok: ..................................................................................................... 
jogi problémák: .......................................................................................................................... 
egyéb: ........................................................................................................................................ 
IV. Az ellátott és a szociális munkás közötti gondozási szerződés rövid leírása 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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V. Esetlezárás 
Teljesültek-e a gondozási szerződésben megfogalmazottak? .................................................... 
Ha nem, miért nem? ............................................................................................................... 
Ha felbontották, mi okból? ..................................................................................................... 
Új vagy módosított gondozási szerződés esetén ennek tartalma: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Az intézménybe kerülés időpontja: ............................................................................................ 
Az intézménybe kerülés oka: ..................................................................................................... 
A távozás időpontja, helye: ........................................................................................................ 
A nyilvántartási adatlap kitöltése mellett gondozási naplót kell vezetni az ellátottal kapcsolatos fontosabb 
eseményekről, az időpont megjelölésével. 
 

 
CXIII - Szoctv. 92/D. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységet végző, valamint a javítóintézetben szakmai munkakörben dolgozó és a képesítési előírásoknak 
megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy (a továbbiakban: személyes gondoskodást végző személy) a 
külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt. 
 

 
CXIV - 9/2000. SzCsM rendelet 4. § (7) Az Intézet a minősített, valamint az érvényes minősítéssel rendelkező és 
bejelentett továbbképzési programok listáját és pontértékét, a programok formáját, címét, célcsoportját, helyét, 
idejét, díját, a jelentkezés helyét, valamint a programengedély számát és a minősítés érvényességét minden év 
január 31-éig a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi. 


