
2. melléklet T/10710 számú törvényjavaslathoz 

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai 

Előirányzatok és támogatások 

 

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  

 

1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat 4 100 000 forint/számított létszám/év 

1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ 3 650 000 forint/számított létszám/év 

 

1.3.2.3. Szociális étkeztetés  

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás 66 360 forint/fő 

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás 72 996 forint/fő 

 

1.3.2.4. Házi segítségnyújtás  

1.3.2.4.1. Szociális segítés 25 000 forint/fő 

1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás 363 000 forint/fő 

1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás 471 900 forint/fő 

 

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen  

1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás 4 479 000 forint/szolgálat 

1.3.2.5.2. Tanyagondnoki szolgáltatás 4 479 000 forint/szolgálat 

 

1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása  

1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás217 000 forint/fő 

1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történőfeladatellátás 325 500 forint/fő 

1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás 130 200 forint/fő 

1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által 
történő feladatellátás 195 300 forint/fő 

 

1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása  

1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 732 000 forint/fő 

1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 805 200 
forint/fő 

1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás 439 200 forint/fő 

1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által 
történő feladatellátás 483 120 forint/fő 

 

1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása  

1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 732 000 forint/fő 

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 805 200 forint/fő 

1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás 439 200 forint/fő 

1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által 
történő feladatellátás 483 120 forint/fő 

 



1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása  

1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 375 000 forint/fő 

1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 450 000 
forint/fő 

1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló 
feladatellátás 225 000 forint/fő 

1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás 
által történő feladatellátás 270 000 forint/fő 

 

1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása  

1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 375 000 forint/fő 

1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 450 000 
forint/fő 

1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló 
feladatellátás 225 000 forint/fő 

1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás 
által történő feladatellátás 270 000 forint/fő 

 

1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 

1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 251 100 forint/fő 

1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 301 320 forint/fő 

1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által 
kijelölt intézmény 10 065 900 forint/engedélyes 

 

1.3.2.12. Családi bölcsőde  

1.3.2.12.1 Családi bölcsőde - önálló feladatellátás 758 000 forint/fő 

1.3.2.12.2 Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás 985 400 forint/fő 

1.3.2.12.3 Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet 379 
000 forint/fő 

 

1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei  

1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás 601 350 forint/férőhely 

1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás 601 350 forint/férőhely 

1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás 601 350 forint/férőhely 

1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás 601 350 forint/férőhely 

1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történőfeladatellátás 661 485 forint/férőhely 

1.3.2.13.6. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás 661 485 
forint/férőhely 

1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történőfeladatellátás 661 485 forint/férőhely 

1.3.2.13.8. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás 661 485 
forint/férőhely 

1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás 300 675 forint/férőhely 

 

1.3.2.14. Támogató szolgáltatás  

1.3.2.14.1. Alaptámogatás 3 000 000 forint/év/szolgálat 

1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás 2 800 forint/feladategység 

 



1.3.2.15. Közösségi ellátások  

1.3.2.15.1. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás  

1.3.2.15.1.1.    Alaptámogatás 2 000 000 forint/év/szolgálat 

1.3.2.15.1.2.    Teljesítménytámogatás 211 000 forint/feladategység 

1.3.2.15.2. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás  

1.3.2.15.2.1.    Alaptámogatás 2 000 000 forint/év/szolgálat 

1.3.2.15.2.2.    Teljesítménytámogatás 211 000 forint/feladategység 

 

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása  

1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás  

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 5 100 000 
forint/számított létszám 

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségűkisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 4 260 
000 forint/számított létszám 

 

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek 
átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása  

1.3.4.1. Bértámogatás 4 234 040 forint/számított létszám 

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 86 157,9 

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása  

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 2 376 000 forint/számított létszám 

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 49.2. pontban meghatározott összeg 

  



9. melléklet T/10710 számú törvényjavaslathoz 

Egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot 
ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások  

Előirányzatok és támogatások 

 

1. A nem állami szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított támogatás 140 740,6 1.1. 
Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás 4 234 040 forint/év/foglalkoztatott 

1.2. Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő 
támogatása 2 418 560 forint/év/foglalkoztatott 

 

1.3. Gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak minősítésével 
összefüggő kiegészítő támogatás  

1.3.1. Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés 

1.3.1.1. Alapfokú vagy középfokú végzettségű432 000 forint/fő/év 

1.3.1.2. Mesterfokozatú végzettségű 520 000 forint/fő/év 

1.3.2. Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba lépés  

1.3.2.1. Alapfokú vagy középfokú végzettségű1 611 000 forint/fő/év 

1.3.2.2. Mesterfokozatú végzettségű 1 820 000 forint/fő/év 

 

2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 16 088,2 

 

3. A bölcsődei ellátásban részesülőgyermekek ingyenes étkeztetése 28 400 forint/fő/év 

 

4. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpont, a 
félutas ház és a titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési támogatás  

4.1. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 9 178 000 forint/év/szolgálat 

4.2. Utcai szociális munka 8 178 000 forint/év/szolgálat 

4.3. Krízisközpont  

4.3.1. Krízisközpont 6 000 000 forint/év/szolgálat 

4.3.2. Félutas ház 4 000 000 forint/év/félutas ház 

4.4. Titkos menedékház 16 000 000 forint/év/szolgálat 

5. Biztos Kezdet Gyerekházak 842,3  

5.1 Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetési támogatás 7 836 115 forint/év/Gyerekház 

 


