TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK,
2016. ÉVI ELSZÁMOLÁSA
Szakmai segédanyag

https://www.facebook.com/SzocOkos
http://tamogatoweb.hu

Meleg Sándor

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A támogató szolgálatok, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi
ellátások pályázati úton történő finanszírozása 2015. december 31-vel lezárult, a 2016. évtől
a költségvetési törvény szerinti finanszírozási rendszerbe tartoznak.
Ennek megfelelően a tárgyévi költségvetési támogatási igényüket a Magyar Államkincstár
felé kötelesek a fenntartók bejelenteni, a támogatásra való jogosultságról, illetve a
támogatás felhasználásáról történő beszámolást pedig szintén az Államkincstár felé kell
teljesíteni.
TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
A támogatás igénylésével kapcsolatban, az állami fenntartók esetén az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 57. § és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 103-105. § kell eljárni. A
nem állami fenntartók az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (Átr.) 6-10. § alapján igényelheti a támogatást, fő szabály
szerint a tárgyévet megelőző év november 30-áig.
Támogatás igénylésére szolgáló adatlap elérhetősége az Államkincstár oldalán:
Főoldal > Nem lakossági ügyfelek > Humánfenntartók > Szociális ágazat > Központi
költségvetésről szóló törvény szerinti támogatás > Támogatás-igénylés

ÉVES ELSZÁMOLÁS RENDJE
Nem állami fenntartók támogatásról szóló elszámolása az Áht. 58. § és az Ávr. 108-108/A. §
alapján történik, a nem állami fenntartók esetében az Átr. 17. § alapján. A nem állami
szociális fenntartó az igénybe vett támogatásról a teljesített feladatmutató alapján a
tárgyévet követő év január 31-éig számol el, az Államkincstár honlapját található elszámoló
adatlapok segítségével. A támogató szolgálatok, a pszichiátriai és szenvedélybetegek
részére nyújtott közösségi ellátások fenntartóinak ezen szolgáltatásokra vonatkozóan a
2016. évi elszámoló Adatlap című nyomtatványon túl a 2/D. számú mellékletet szükséges
kitölteni.
Az elszámoló adatlap elérhetősége az Államkincstár oldalán:
Főoldal > Nem lakossági ügyfelek > Humánfenntartók > Szociális ágazat > Központi
költségvetésről szóló törvény szerinti támogatás > Támogatás-elszámolás
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ELLENŐRZÉS
A támogatás igénylésének jogszerűségét és elszámolásának szabályszerűségét a területileg
illetékes Igazgatóságok ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjed a támogatásra való jogosultsághoz
előírt jogszabályi feltételek teljesítésének, az igénylés alapját jelentő feladatmutatók
teljesítésének és megalapozottságának, valamint a felhasználás jogszerűségének a
vizsgálatára. Minden fenntartót 2 évente legalább egyszer ellenőrizni kell.
ADATLAP – ÁLTALÁNOS RÉSZ
A 2016. évi elszámoló adatlapot a fenntartónak engedélyesenként kell kitöltenie. Az
adatlap(ok) számítógépes kitöltése esetén csak azon jogcímre vonatkozó táblát kell
beküldeni, melyben adatok szerepelnek. A táblázatokban szürkével jelölt cellák
(automatikusan számoló cellák) nem módosíthatók.
A csatolt adatlap sorszáma rovatban az igénylésben, módosításban, pótigénylésben
szereplő sorszámot kell feltüntetni. Az adatlap általános részében szükséges feltüntetni a
szolgáltatást nyújtó szervezet (fenntartó) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő elnevezését,
címét, ágazati azonosító jelét. Ha nem az intézmény székhelyén nyújtott szolgáltatásról van
szó (az engedélyes telephely), akkor a telephelye adatai mellett egy külön pontban az
intézmény/szolgáltató székhelye szerinti adatok feltüntetése is szükséges. Szükséges
megadni az engedélyes vezetőjének nevét, telefonszámát, e-mail címét.
Szükséges az első fokú működést engedélyező szerv megnevezése, a szolgáltatói
nyilvántartásba való bejegyzésről szóló - az elszámolás időszakában hatályos - jogerős
határozat(ok) száma.
Az elszámolás szempontjából speciális esetet jelent a gazdasági társaság - ide nem értve a
nonprofit gazdasági társaságot -, vagy egyéni vállalkozó, mivel őket a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. melléklet I. pont szerinti támogatás
30 %-a illeti meg. Esetükben a fenntartót megillető támogatás % értéke rovatban a 100
értéket 30-ra szükséges átállítani. Az érték beállítása a ténylegesen járó támogatási összeg
meghatározásánál fontos.
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TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
A támogató szolgáltatás 2016. évi elszámoló adatlapja két számozás nélküli és 19. sorból áll.
Ebből 8 cella a szolgáltató által feltöltendő elsodleges adat vagy számított korrekciós tétel,
13 cellában pedig az ezek alapján számított érték jelenik meg. A táblázat sorainak
kitöltéséhez az alábbi szakmai leírások tartoznak.
Támogató szolgálat működési napok száma
Az alaptámogatás teljes összegére való jogosultság feltétele, hogy a szolgáltató az év
egészsében nyújtsa a szolgáltatást.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.
Példa:
A szolgáltató jogerős bejegyzésének dátuma 2016. július 1. Ez alapján az évben 184 napot
működött, az alaptámogatás ez esetben 184 nap / 366 nap x 3 000 000 Ft = 1 508 197 Ft
Befogadott feladatmutató
Ha valamely engedélyes befogadott feladatmutatója évközben változott, hogy az új
feladatmutatót, kizárólag a jogerős bejegyzés időpontjától lehet figyelembe venni. Vagyis
a befogadott feladatmutatót arányosítani kell.
Példa:
Befogadott feladatmutató 2016. január 1-jén: 3000.
Befogadott feladatmutató 2016. április 1-jétől: 4000.
Ez esetben a 2016. évi befogadott feladatmutató = (3000*91 + 4000 * 275)/366 = 3751,3661
(1) Halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek
személyi segítésére fordított idő alapján számított feladategység (a szállításhoz kapcsolódó
személyi segítés kivételével)
Havi nyilvántartás feladatmutató számításáról című nyomtatvány alapján feltöltendő, a
Személyi segítés / Halmozott fogyatékos vagy autista ellátott oszlopban felvitt gondozási
idők alapján számolt feladatmutató megadása szükséges 4 tizedesjegy pontossággal. 1
feladategység a halmozott fogyatékos vagy autista ellátott személyi segítésére fordított 40
perc gondozási idő. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 9. számú mellékletének, I. pont kiegészítő rendelkezései (2. és 3. pont) alapján:
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Halmozott fogyatékosság: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés f)-g)
pontja szerinti fogyatékosság, valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a
továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. Rész M) pontja szerinti fogyatékosság, továbbá ha
az ellátottnak az R. 1. számú melléklet I. Rész K) pont 1. alpontja, 2. alpontja, vagy az I. Rész
L) - II. Rész N) pontjában foglalt fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van;
Autizmus: a Fot. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosság, valamint az R. 1. számú
melléklet II. Rész N) pont 1. alpontja szerinti fogyatékosság.
(2) Más szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított
feladategység (a szállításhoz kapcsolódó személyi segítés kivételével)
Havi nyilvántartás feladatmutató számításáról című nyomtatvány alapján feltöltendő, a
Személyi segítés / Egyéb szocálisan rászoruló ellátott oszlopban felvitt gondozási idők
alapján számolt feladatmutató megadása szükséges 4 tizedesjegy pontossággal. 1
feladategység más szociálisan rászorultellátott személyi segítésére fordított 60 perc
gondozási idő.
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú
mellékletének, I. pont kiegészítő rendelkezései alapján egyéb szociálisan rászoruló személy
a halmozott fogyatékosság vagy autizmus pontban nem felsorolt, de szociálisan rászorult
személyeket jelenti.
(3) Személyi segítésre fordított idő alapján számított feladategység (a szállításhoz
kapcsolódó személyi segítés kivételével) összesen:
Az 1. és 2. pontban megadott értékek összege. A táblázat automatikusan számolja.
(4) Halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek
szállításhoz kapcsolódó személyi segítésére fordított idő alapján számított feladategység.
Havi nyilvántartás feladatmutató számításáról című nyomtatvány alapján feltöltendő, a
Szállításhoz kapcsolódó személyi segítés / Halmozott fogyatékos vagy autista ellátott
oszlopban felvitt gondozási idők alapján számolt feladatmutató megadása szükséges 4
tizedesjegy pontossággal. 1 feladategység a halmozott fogyatékos vagy autista ellátott
személyi segítésére fordított 40 perc gondozási idő.
(5) Más szociálisan rászorult személyek szállításhoz kapcsolódó személyi segítésére fordított
idő alapján számított feladategység.
Havi nyilvántartás feladatmutató számításáról című nyomtatvány alapján feltöltendő, a
Szállításhoz kapcsolódó személyi segítés / Egyéb szocálisan rászoruló ellátott oszlopban
felvitt gondozási idők alapján számolt feladatmutató megadása szükséges 4 tizedesjegy
pontossággal. 1 feladategység más szociálisan rászorultellátott személyi segítésére fordított
60 perc gondozási idő.
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(6) Szállításhoz
feladategység

kapcsolódó

személyi

segítésére

fordított

idő

alapján

számított

A 4. és 5. pontban megadott értékek összege. A táblázat automatikusan számolja.
(7) Szállításhoz kapcsolódó személyi segítésre fordított idő alapján számított feladategység
korrekciós tétele (-):
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú
mellékletének, I. pont kiegészítő rendelkezései (2. és 3. pont) alapján a szállításhoz
kapcsolódó személyi segítés aránya a személyi segítésen belül az elszámolható
feladatmutató legfeljebb 50%-a lehet (a 4. és 5. sor összege nem lehet nagyobb, mint az 1.
és 2. sor összege).
A táblázat a korrekciós értéket automatikusan számolja.
Példa:
A szolgáltató 2 000 feladategységet kíván elszámolni, ebből 1 100 feladategység a
szállításhoz kapcsolódó feladatmutató. A fenti szabály alapján azonban ebből csak 1 000
feladategység számolható el (2 000 x 0,5 = 1.000), így ebbe a sorban az elszámolható és a
teljesített szállításhoz kapcsolódó személyi segítés közötti különböztetet kell feltüntetni, ami
1 000 – 1 100 = - 100 feladategység.
(8) Szállításhoz kapcsolódó személyi segítés finanszírozás szempontjából figyelembe
vehető feladategység
A 6. és 7. pontban megadott értékek összege. A táblázat automatikusan számolja. A
személyi segítéssel teljesített feladatmutató minimális értéke: 1 200 feladategység. A
táblázat automatikusan számolja.
(9) Személyi segítés feladategysége
A 3. és 8. pontban megadott értékek összege. A táblázat automatikusan számolja.
(10) Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométerből számított
feladategység összesen
Havi nyilvántartás feladatmutató számításáról című nyomtatvány alapján feltöltendő, a
Szállítási tevékenység / hasznos km oszlopban felvitt érték alapján számolt feladatmutató
megadása szükséges 4 tizedesjegy pontossággal. 1 feladategység a szociálisan rászorult
személyek szállítása közben megtett 5 kilométer.
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(11) Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométerből számított
feladategységből figyelembe vehető (befogadott feladategység - személyi segítés
feladategysége, de legfeljebb a 10. sorban szereplő feladategység):
A cella képlete a befogadott feladatmutató nevű cellában megadott értékből kivonja a
személyi segítés esetén elfogadható feladatmutatót. Az így kapott értéket a
személyszállításból származó, 10. sorban megadott értékből veszi figyelembe.
Példa:
A szolgáltató befogadott feladatmutatója 6 000 FE, személyi segítésből 2 000 FE, szállításból
5 000 FE a teljesített érték. Ez esetben a táblázat 6 000 FE – 2 000 FE = 4 000 FE értéket számol
el a szmélyszállítás terhére.
(12) Szállítási szolgáltatás korrekciós tétele (-)
Amennyiben a személyi segítés teljesített feladategysége nem éri el az 1 200
feladategységet (nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos részét),
abban az esetben a szállítási szolgáltatás feladategységéből korrekciós tételként negatív
előjellel szerepeltetni kell annyi feladategységet, amennyivel a személyi segítés
feladategysége kevesebb az 1 200 feladategységnél (nem egész évben történő
támogatás esetén ennek időarányos részénél). A táblázat automatikusan számolja.
Példa:
A szolgáltató elszámolható feladategységes személyi segítés esetén 1 100 feladategység,
emellé teljesített 5 500 feladategység szállításból. A szállítás korrekciós tétele az
elszámolható feladatmutató ésa kötelezően teljesítendő 1 200 feladategység különbözete,
vagyis 1 100 - 1 200 = -100 feladategység. Ez alapján a szállítás esetén elszámolható
feladatmutató 5 500 – 100 = 5 400 feladategység lesz.
(13) Szállítási szolgáltatás finanszírozás szempontjából figyelembe vehető feladategység
Az 11. és 12. pontban megadott értékek összege. A táblázat automatikusan számolja.
(14) A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység összesen, de legfeljebb
a befogadott feladatmutató
A 9. és 13. pontban megadott értékek összege, de legfeljebb a befogadott feladatmutató
nevű cellában megadott érték. A táblázat automatikusan számolja.
(15) Támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alapján számított
teljesítménytámogatás
A 14. sorban számolt, támogatás szempontjából figyelembe vehető feladatmutató
szorozva a feladategységre jutó támogatás összegével, ami a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú mellékletének I. pontja alapján
1 800 Ft/feladategység.
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(16) Alaptámogatás összege
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. számú
mellékletének I. pontja alapján 3 000 000 Ft/év/szolgálat, nem egész éves működés esetén
ennek időarányos része.
Amennyiben adott engedélyes a kötelező feladategységet (3 000 feladategység/év) nem
teljesítette (a támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alacsonyabb,
mint a kötelező feladategység), akkor az alaptámogatás arányos részére jogosult csak a
fenntartó. A működési napok száma, illetve a 14. sorban szereplő feladatmutató alapján a
táblázat automatikusan számolja.
(17) Támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alapján számított
támogatás összesen
Az alaptámogatás és a támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység
alapján számított teljesítménytámogatás összege (15. és 16. sor összege).
(18) 2016. december 31-ig felhasznált összeg:
A 2016. január 1. és 2016. december 31. között, támogató szolgáltatásra fordított összeg. A
pályázati időszaktól eltérően a 2016. évi támogatásból fennmaradó maradvány a
következő évre nem vihető át!
(19) Ténylegesen járó támogatás összege
A támogatás szempontjából figyelembe vehető (tényleges) feladategység alapján
számított összeg, de legfeljebb a 2016. január 1. és december 31. között felhasznált összeg.
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A) Kv.tv. 9. melléklet I/1. támogató szolgáltatás
Támogató szolgálat működési napok száma:
Befogadott feladatmutató
Sorszám

Megnevezés

1.

Halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek
személyi segítésére fordított idő alapján számított feladategység (a szállításhoz
kapcsolódó személyi segítés kivételével)

2.

Más szociálisan rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján számított
feladategység (a szállításhoz kapcsolódó személyi segítés kivételével)

3.

Személyi segítésre fordított idő alapján számított feladategység (a szállításhoz
kapcsolódó személyi segítés kivételével) összesen (1.+2.):

4.

Halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek
szállításhoz kapcsolódó személyi segítésére fordított idő alapján számított
feladategység

5.

Más szociálisan rászorult személyek szállításhoz kapcsolódó személyi segítésére
fordított idő alapján számított feladategység

6.

Szállításhoz kapcsolódó
feladategység (4.+5.)

7.

Szállításhoz kapcsolódó személyi
feladategység korrekciós tétele (-):

8.

Szállításhoz kapcsolódó személyi segítés finanszírozás szempontjából figyelembe
vehető feladategység (6.+7.)

0,0000

9.

Személyi segítés feladategysége (3.+8.)

0,0000

10.

Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométerből számított
feladategység összesen:

11.

Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométerből számított
feladategységből figyelembe vehető (befogadott feladategység - személyi segítés
feladategysége, de legfeljebb a 10. sorban szereplő feladategység):

0,0000

12.

Szállítási szolgáltatás korrekciós tétele (amennyiben a személyi segítés
feladategysége nem éri el az 1200 feladategységet, illetve annak időarányos részét)
(-)

0,0000

13.

Szállítási szolgáltatás finanszírozás szempontjából figyelembe vehető feladategység
(11.+12.)

0,0000

14.

A támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység összesen, de
legfeljebb a befogadott feladatmutató (9.+13.)

0,0000

15.

Támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alapján számított
teljesítménytámogatás (14.*1.800,-Ft/feladategység)

0

16.

Alaptámogatás összege:

0

17.

Támogatás szempontjából figyelembe vehető feladategység alapján számított
támogatás összesen (15.+16.):

0

18.

2016. december 31-ig felhasznált összeg:

19.

Ténylegesen járó támogatás összege (a támogatás szempontjából figyelembe
vehető feladategység alapján számított összeg, de legfeljebb a 2016. január 1. és
december 31. között felhasznált összeg):

személyi

segítésére

fordított

idő

alapján

számított

segítésre

fordított

idő

alapján

számított
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0,0000

0,0000
0,0000

0

14. támogatás
szempontjából
figyelembe vehető
feladategység
(9.+13.)

13. Szállító szolgáltatás
szempontjából
figyelembe vehető FM
(10.+11.)

11. Figyelembe
vehető FM (FM-9.)

10. Szociálisan rászorult
személy szállítása
közben megtett km
alapján számított FM

9. Személyi segítés
feladategysége
(3+8.)

12. Szállítási
szolgáltatás korrekciós
tétele FM

8. Szállításhoz
kapcsolódó személyi
segítés figyelembe
vehető FM

3. Személyi segítsére
fordított idő alapján
számolt FM

1. Halmozottan
fogyatékos, autista
személyek személyi
segítéséből számolt
FM

(1+2.)

(6+7.)

2. Egyéb szociálisan
rászoruló személyek
személyi segítéséből
számolt FM

6. Szállításhoz
kapcsolódó segítésből
számolt FM

4. Halmozottan
fogyatékos, autista
személyek szállításhoz
kapcsolódó segítésből
számolt FM

9

(4.+5.)

7. Szállításhoz
kapcsolódó személyi
segítés korrekciós
tétele (50%-os szabály)

5. Egyéb szociálisan
rászoruló személyek
szállításhoz
kapcsolódó
segítéséből számolt
FM

19. Ténylegesen járó
támogatás összege
(17≤18.)

18. 2016. december 31ig felhasznált összeg

17. Támogatás
szempontjából
figyelembe vehető FM
alapján számított
támogatás
(15. + 16.)

16. Alaptámogatás
(jogosult összeg)

15. Támogatás
szempontból figyelembe
vehető FM alapján
számolt
teljesítménytámogatás
(14. x 1.800 Ft)
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