T/15974. számú törvényjavaslat szociális területet érintő változásai
Előtte

Utána

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
176 015,9

179 935,9

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
86 157,9

87 024,9
Család- és gyermekjóléti szolgálat

4 100 000 forint/számított létszám/év

4 256 200 forint/számított létszám/év
Család- és gyermekjóléti központ

3 650 000 forint/számított létszám/év

3 828 555 forint/számított létszám/év

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás
66 360 forint/fő

67 570 forint/fő
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

72 996 forint/fő

74 328 forint/fő
Személyi gondozás - önálló feladatellátás

363 000 forint/fő

378 110 forint/fő
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

471 900 forint/fő

491 550 forint/fő
Falugondnoki szolgáltatás

4 479 000 forint/szolgálat

4 572 000 forint/szolgálat

Tanyagondnoki szolgáltatás
4 479 000 forint/szolgálat

4 572 000 forint/szolgálat

Időskorúak nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás
217 000 forint/fő

224 190 forint/fő

Időskorúak nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátás
325 500 forint/fő

336 285 forint/fő

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

134 500 forint/fő

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

201 750 forint/fő

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

755 880 forint/fő

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

831 468 forint/fő

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

453 528 forint/fő

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

498 880 forint/fő

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

746 546 forint/fő

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

821 200 forint/fő

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

447 928 forint/fő

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

492 720 forint/fő

Pszichiátriai betegek nappali intézményiellátása - önálló feladatellátás
375 000 forint/fő

382 150 forint/fő

Pszichiátriai betegek nappali intézményiellátása - társulás által történő feladatellátás
450 000 forint/fő

458 580 forint/fő

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

229 290 forint/fő

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

275 148 forint/fő

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

382 150 forint/fő

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

458 580 forint/fő

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

229 290 forint/fő

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

275 148 forint/fő

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

258 300 forint/fő

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

309 960 forint/fő
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás

758 000 forint/fő

859 540 forint/fő
Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás

985 400 forint/fő

1 117 400 forint/fő
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás

601 350 forint/fő

618 280 forint/férőhely

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

618 280 forint/férőhely
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás

601 350 forint/fő

618 280 forint/férőhely

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

618 280 forint/férőhely

Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás
661 485 forint/fő

680 108 forint/férőhely

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

680 108 forint/férőhely

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás
661 485 forint/fő

680 108 forint/férőhely

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

680 108 forint/férőhely

Kizárólag lakhatási szolgáltatás
300 675 forint/fő

309 140 forint/férőhely
Támogató szolgáltatás - Teljesítménytámogatás

2800 forint/feladategység

2 888 forint/feladategység

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - Teljesítménytámogatás
211 000 forint/feladategység

217 116 forint/feladategység

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - Teljesítménytámogatás
211 000 forint/feladategység

217 116 forint/feladategység

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális
szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - Bértámogatás
4 234 040 forint/számított létszám

4 442 000 forint/számított létszám

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
86 157,9

87 024,9
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 376 000 forint/számított létszám

2 430 000 forint/számított létszám

Házi segítségnyújtás
20.2.5. Házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem
vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen nappali ellátásban is
részesül.

20.2.5. Házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem
vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen nappali ellátásban is
részesül, ide nem értve a demens betegek nappali ellátását.

Támogató szolgáltatás
20.2.17. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető
20.2.17. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető
figyelembe támogató szolgáltatás esetén az adott napon az azzal az
figyelembe támogató szolgáltatás esetén az adott napon az azzal az
ellátottal teljesített feladategység, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. ellátottal teljesített feladategység, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C.
§ (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem
§ (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem
tartozó
tartozó
a) szociális szakellátásban - az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti a) szociális szakellátásban - az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti
szállása, fogyatékos személyek gondozóháza, időskorúak gondozóháza,
szállása, fogyatékos személyek gondozóháza, időskorúak gondozóháza,
idősek otthona, hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek otthona,
idősek otthona, hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek otthona,
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú
rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú
lakóotthona vagy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona lakóotthona vagy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
támogatott lakhatás kivételével - vagy
támogatott lakhatás kivételével –
b) gyermekvédelmi szakellátásban - otthont nyújtó ellátás, utógondozói
b) gyermekvédelmi szakellátásban - otthont nyújtó ellátás, utógondozói
ellátás, utógondozás kivételével ellátás, utógondozás kivételével - vagy
is részesül.
c) gyermekjóléti alapellátásban - a bölcsődei ellátás keretén belül
biztosított intézményi vagy szolgáltatási forma kivételével - is részesül

36. 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím
36.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak
éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási
napok száma osztva 230-cal, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti,
naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján
összesített éves gondozási napok száma osztva 230-cal.

36.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak
éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási
napok száma osztva 230-cal, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti,
naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján
összesített éves gondozási napok száma osztva 230-cal. A
veszélyhelyzettel érintett napokon a támogatás szempontjából
figyelembe vehető beíratott gyermekek száma a szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm.
rendelet alapján a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett
férőhelyszám80%-a vagy az igénybevevői nyilvántartás alapján ellátott
gyermekek száma közül a kedvez

40. 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím
40.2. Az ellátottak számának meghatározása
a) tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves
becsült létszáma osztva 230-cal,
b) elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves
tényleges létszáma osztva 230-cal.
40.2.1. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett
gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja
meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.
40.2.2. A bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratottnak az a gyermek
minősül, akit az intézménybe felvettek, beírattak és megjelenik a napi
nyilvántartási rendszerben.
40.2.3. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe
vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott.
Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen

40.2. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott
gyermekek száma, vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban
szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Amennyiben a
bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése
hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani.
Amennyiben a beíratott gyermekek száma nem éri el az engedélyezett
férőhelyszám legalább 50%-át, úgy a támogatással figyelembe vehető
ellátottak száma a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszám 50%-a.
40.2.1. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett
gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja
meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.
40.2.2. A bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratottnak az a gyermek
minősül, akit az intézménybe felvettek, beírattak és megjelenik a napi
nyilvántartási rendszerben.

nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet
hiányzott.
40.2.4. A nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás
idején az ügyeletet biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett,
beíratott gyermeket (a továbbiakban: ügyeletes ellátás). Abban a
hónapban, amikor a beíratott gyermek ügyeletes ellátást is igénybe vesz,
- a legfeljebb 10 napos hiányzási határérték szempontjából - a beíratása
szerinti és az ügyeletes intézmény szerinti hiányzási napokat egybe kell
számítani. Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma
egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban
szereplő férőhelyszám 120%-át.

40.2.3. A nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárva tartás
idején az ügyeletet biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett,
beíratott gyermeket. Az ügyeletet biztosító intézményben agyermekek
létszáma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120 %-át.
40.2.4. A sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre,
gondozásra jogosult gyermekeket az ellátottak számában két főként kell
figyelembe venni.

9. melléklet Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás
4 234 040 forint/év/foglalkoztatott

4 442 000 forint/év/foglalkoztatott

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

9 338 000 forint/év/szolgálat
Utcai szociális munka

8 178 000 forint/év/szolgálat

9 178 000 forint/év/szolgálat

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

8 094 220 forint/év/Gyerekház

