Kitöltési útmutató a 2/D. számú melléklethez

I.

„A fenntartót megillető támogatás % értéke (100, vagy 30)” sorba a gazdasági társaság – ide nem
értve a nonprofit gazdasági társaságot – és az egyéni vállalkozó fenntartóknak az értéket 30-ra
kell átírni (Kv.tv. 41. § (8) bekezdése alapján, mely szerint a támogató szolgáltatást, a
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást és a szenvedélybetegek részére
nyújtott közösségi alapellátást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit
gazdasági társaságot – és egyéni vállalkozót a 9. melléklet szerinti támogatás 30%-a illeti meg.)

II. Amennyiben a fenntartó adott szolgáltatóra, vagy adott szolgáltatásra vonatkozóan nem teljes évben
volt jogerősen bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, akkor a táblázatok tetején lévő sorban a
működési napok számát 366-ról át kell írni a tényleges működési napok számára.
III. Szintén a táblázatok tetején lévő második sorba kell a befogadott feladatmutatót beírni.
Felhívjuk azon fenntartók figyelmét, akiknek a fenntartásában levő valamely engedélyes
befogadott feladatmutatója évközben változott, hogy az új feladatmutatót, kizárólag a jogerős
bejegyzés időpontjától lehet figyelembe venni. Vagyis a befogadott feladatmutatót arányosítani
kell.
Pl. Befogadott feladatmutató 2016. január 1-jén: 3000
Befogadott feladatmutató 2016. április 1-jétől: 4000
2016. évi befogadott feladatmutató = (3000*91 + 4000 * 275)/366 = 3751,3661
A) támogató szolgáltatás
-

Az 1., 2., 4. és 5. sorokat a Havi nyilvántartás feladatmutató számításáról (EMMI szakmai ajánlás
támogató szolgálatok részére 4. sz. melléklet) elnevezésű kötelezően vezetendő dokumentum
adatai alapján kell kitölteni (a feladategységet négy tizedesjegy pontossággal kell megállapítani).

-

A 7. sorba negatív előjelű korrekciós tétel kerül, amennyiben a szállításhoz kapcsolódó személyi
segítés aránya a személyi segítésen belül az elszámolható feladatmutató 50%-át meghaladja (a
Kv.tv. 9. melléklet Kiegészítő rendelkezések 9. pont azon rendelkezése alapján, hogy „a
szállításhoz kapcsolódó személyi segítés aránya a személyi segítésen belül az elszámolható
feladatmutató legfeljebb 50%-a lehet”)

-

11. sorba kerül meghatározásra, hogy a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett
kilométerből számított feladategységből a befogadott feladatmutatót figyelembe véve, mennyi
feladategység fogadható el (befogadott feladatmutató – személyi segítés feladategysége, de
legfeljebb a 10. sorba beírt feladategység).

-

12. sorba negatív előjelű korrekciós tétel kerül, amennyiben a személyi segítés teljesített
feladategysége nem éri el az 1200 feladategységet (nem egész évben történő támogatás esetén
ennek időarányos részét) (a Kv.tv. 9. melléklet Kiegészítő rendelkezések 9. pont azon
rendelkezése alapján, hogy „támogató szolgáltatás esetén évente legalább 1200 feladategységet,
nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos részét személyi segítéssel kell
teljesíteni. Ahány feladategységgel a szolgáltató ennél kevesebbet teljesít, annyi szállítási

szolgáltatással teljesített feladatmutató nem vehető figyelembe a teljesített feladatmutató
meghatározása során.”
-

16. sorhoz: amennyiben adott engedélyes a kötelező feladategységet nem teljesítette (a támogatás
szempontjából figyelembe vehető feladategység alacsonyabb, mint a kötelező feladategység),
akkor az alaptámogatás arányos részére jogosult csak a fenntartó

-

19. sorhoz: ténylegesen járó támogatás összege: a tényleges feladatmutatók alapján számított
összeg, de legfeljebb a 2016. január 1. és december 31. között felhasznált összeg.

B) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
-

az 1., 2. sort a Gondozási és eseménynapló közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére (EMMI
szakmai ajánlás - közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére II/5. számú melléklete)
elnevezésű kötelezően vezetendő dokumentum adatai alapján kitölteni (a feladategység =
ellátásban lévő napok száma / 366; a feladategységet négy tizedesjegy pontossággal kell
meghatározni).

-

3. sorba a BNO 10 kódkönyv F 20-29 vagy 31-33 diagnóziskódba nem besorolható ellátottak
teljesített feladatmutatójának azon része kerül beírásra kell beírni, amely nem meghaladja meg az
összes figyelembe vehető feladatmutató 10 %-át (Kv.tv. 9. melléklet Kiegészítő rendelkezések 5.
a) pontja alapján)

-

7. sorhoz: amennyiben adott engedélyes a kötelező feladategységet nem teljesítette (a támogatás
szempontjából figyelembe vehető feladategység alacsonyabb, mint a kötelező feladategység),
akkor az alaptámogatás arányos részére jogosult csak a fenntartó

-

10. sorhoz: ténylegesen járó támogatás összege: a tényleges feladatmutatók alapján számított
összeg, de legfeljebb a 2016. január 1. és december 31. között felhasznált összeg.

C) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
-

az 1., 2. sort a Gondozási és eseménynapló szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi
alapellátás (EMMI szakmai ajánlás - közösségi ellátás szenvedélybetegek részére II/3. számú
melléklete) elnevezésű kötelezően vezetendő dokumentum adatai alapján kitölteni (a
feladategység = ellátásban lévő napok száma / 366; a feladategységet négy tizedesjegy
pontossággal kell meghatározni).

-

3. sorba a BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnóziskódba nem besorolható ellátottak teljesített
feladatmutatójának azon részét kerül beírásra , amely nem haladja meg az összes figyelembe
vehető feladatmutató 30 %-át (Kv.tv. 9. melléklet Kiegészítő rendelkezések 5. b) pontja alapján)

-

7. sorhoz: amennyiben adott engedélyes a kötelező feladategységet nem teljesítette (a támogatás
szempontjából figyelembe vehető feladategység alacsonyabb, mint a kötelező feladategység),
akkor az alaptámogatás arányos részére jogosult csak a fenntartó

-

10. sorhoz: ténylegesen járó támogatás összege: a tényleges feladatmutatók alapján számított
összeg, de legfeljebb a 2016. január 1. és december 31. között felhasznált összeg.

