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A támogatást azok a települési 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 támogatás a számított férőhelyek után igényelhető.  

A számított férőhelyek számának meghatározása:  

Fh = L/251 

Ahol: 

Fh = a számított férőhelyszám, egész számra kerekítve, 

L = az eseménynapló alapján összesített éves létszám, a heti 6, illetve heti 7 napos 
nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével. Elszámolásnál a 
napi átlagos ellátotti létszám nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 
férőhelyek 120%-át. 
 

Amennyiben a hajléktalanok nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.f) 
alpontnak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a 
igényelhető. 

j) Gyermekek napközbeni ellátása 
ja) Bölcsődei ellátás 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  494 100 forint/fő 
 
A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott  

(napos, hetes) bölcsődébe, valamint a Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény 
esetében a bölcsőde intézményegységbe beíratott és ellátott 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 bölcsődében ellátott: 

- fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a, 
- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a, 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a 

igényelhető. 

Az ellátottak számának meghatározása:  
- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma 

osztva 235-tel, 
- elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges 

létszáma osztva 235-tel. 
 

A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen 
alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
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férőhelyszámot. 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 nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet 
hiányzott. 

 
jb) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  268 200 forint/fő 

A támogatás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott 
családi napköziben beíratott és ellátott – legfeljebb 14 éves – gyermekek után vehető igénybe. Ez 
a támogatás igényelhető a Gyvt. 43/A. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által 
fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-ben meghatározott életkorú 
gyermekek után is. 

Általános iskolába járó gyermek után a támogatás csak az iskola nyitvatartási idején kívül 
szervezett ellátás vonatkozásában igényelhető, kivéve a Nkt. 27. § (7) bekezdése szerinti 
magántanulókat, akik után a fenntartó iskolaidőben is jogosult a támogatásra. 2015. szeptember 
1-jétől a Nkt. 8. § (2) bekezdése és a Nkt. 8.§ (5) bekezdése szerinti esetek kivételével az 
óvodáskorú gyermek után a támogatás csak az óvoda nyitvatartási idején kívül szervezett ellátás 
vonatkozásában igényelhető. 

A támogatás 50%-át veheti igénybe a fenntartó: 
- ha a napi nyitvatartási idő összességében nem éri el a heti 20 órát, továbbá 
- azon óvodáskorú és általános iskolás korú gyermekek után, akik esetében az ellátás ideje 

összességében nem éri el a heti 20 órát. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 

figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel, elszámolásnál a havi 
jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján 
összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel. 

Amennyiben a családi napközi ellátás és gyermekfelügyeletről – a Kiegészítő szabályok 5.f) 
alpontnak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a 
igényelhető. 

k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  468 350 forint/férőhely 

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére. 
A támogatás a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen 
betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi 
ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP 
is finanszíroz. 

A támogatásból forrás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből kikerülő 
hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez. 
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