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- a III.3.a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települések 
összlakosságszámát kell figyelembe venni, 

- a III.3.b) alpont alatti támogatás akkor vehető igénybe, ha a társult települések 
lakosságszáma együttesen meghaladja a 40 000 főt. 

 
f) A III.3. pont szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás akkor 

igényelhető, ha  

- a feladat ellátásáról a Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású intézménye, 
szolgáltatója útján gondoskodik, és 

- a feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat 
ellátását nem biztosítják, az adott feladat tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük 
bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint 

- a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma  
= az a), c)-d), és f)-i) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 
3 000 fő, 
= a jb)-k) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő, 

- az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult. 
 
Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás 
szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.  

 
g) A III.3. és III.4. pontokban szereplő támogatások igénybevételének feltétele az ellátott 

adatainak – a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdései 
szerinti – nyilvántartásba vétele, valamint a külön jogszabály szerinti időszakos jelentési 
kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, 
amikor a nyilvántartásba vettek ellátását az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte. 
Ha a települési önkormányzatok egymás közötti és körön kívüli feladat-, illetve intézmény 
átadása-átvétele következtében az érintett felek a finanszírozást – a Kiegészítő szabályok 2.c) 
alpontja szerint – pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján 
rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos jelentési kötelezettség teljesítése az 
átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó.  

h) A III.3. és III.4. pontokban szereplő támogatások teljes összege abban az esetben jár, ha a 
szolgáltatás, intézmény a tárgyév egészében szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban. 

Amennyiben a III.3. és III.4. pontok szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben 
működik, a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése 
hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásba 
történő bejegyzés adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető.  

i) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások egyidejű igénybevételére 
vonatkozó szabályok: 

ia) Ha az ellátott ugyanazon a napon több szolgáltatótól, intézménytől, hálózattól, illetve 
székhelytől, telephelytől (a továbbiakban együtt: engedélyes) is ugyanabban – a III.3. b)-d) és 
f)-k) pontjai szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a továbbiakban: 
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adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) – a szociális vagy gyermekjóléti 
szolgáltatásban részesül, a támogatás szempontjából az adott napon ellátottként csak annál az 
engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a g) alpont szerinti 
időszakos jelentést.  

ib) Az ia) alpont szerinti rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az ellátott ugyanazon a 
napon több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekek átmeneti 
gondozásába tartozó ellátásban részesül. 

ic) Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől részesül hajléktalan személyek 
nappali ellátásában, a támogatás szempontjából az ellátott valamennyi engedélyesnél 
figyelembe vehető. 
id) Szociális étkeztetés esetén – a népkonyha kivételével – a támogatás szempontjából nem 
vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen  

 ida) a demens személy időskorúak nappali ellátásában, 

  idb) fogyatékos személyek nappali ellátásában, 

  idc) pszichiátriai betegek nappali ellátásában, 

  idd) szenvedélybetegek nappali ellátásában vagy 

  ide) hajléktalan személyek nappali ellátásában 

is részesül. 

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

if) Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális alapszolgáltatás esetén a 
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen 
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátásban, 
gyermekvédelmi szakellátásban vagy szociális szakosított ellátásban is részesül, az ig) 
alpontban foglalt kivételekkel. 

ig) Hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell 
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek 
átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül. 

ih) Családi gyermekfelügyelet esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az 
ellátott arra a napra, amelyen bölcsődei ellátásban, hetes bölcsődei ellátásban vagy családi 
napközi ellátásban is részesül. 

ii) Családi napközi esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a 
napra, amelyen bölcsődei ellátásban vagy hetes bölcsődei ellátásban is részesül. 

ij) Bölcsődei ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra 
a napra, amelyen hetes bölcsődei ellátásban is részesül. 

ik) Hetes bölcsődei ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az 
ellátott arra a napra, amelyen gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti 
otthonában nyújtott átmeneti gondozásban, vagy helyettes szülői ellátásban is részesül. 

il) Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátás esetén a 
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen 
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátásban vagy a 
Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó gyermekvédelmi szakellátásban is 
részesül, az im) alpontban foglalt kivételekkel. 
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im) Bölcsődei ellátás és családi napközi ellátás esetén a támogatás szempontjából figyelembe 
kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon otthont nyújtó ellátásban is részesül. 

in) Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe 
több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátás esetén. 

 

j) A III.3.ja) alpont esetében  

ja) a bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az intézménybe felvettek, 
beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben; 

jb) a nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az ügyeletet 
biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket 
(továbbiakban: ügyeletes ellátás). Abban a hónapban, amikor a beíratott gyermek 
ügyeletes ellátást is igénybe vesz, –  a III.3.ja) alpontban előírt 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; 

jc)  amennyiben a gyermek az intézményben nem egész hónapra jelenik meg 
beíratottként, akkor a támogatás –  III.3.ja) alpontban előírt legfeljebb 10 napos 
hiányzási határérték figyelmen kívül hagyásával – a ténylegesen igénybe vett napok 
száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt az 
intézménnyel. 

k) A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a 
hajléktalanok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az ellátottak 
száma egyetlen napon sem haladhatja meg: 

- nappali intézmény esetén – a nappali melegedő kivételével – a szolgáltatói 
nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 110%-át, 

- bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 
105%-át, 

éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át.  
 
Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a 
szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig 
annak 100%-át. 
 

l) A III.4.a) alpontban a segítő munkatársak, illetve a III.4.b) alpontban az elismert 
intézményvezető létszámának meghatározása az alábbi paraméterek figyelembevételével 
történik: 
 

Megnevezés 
Finanszírozás 
szempontjából 

elismert létszám 
 Intézményvezető/Szakmai vezető  1 fő 
  Segítő:   4 ellátottra 1 fő 



25706 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 184. szám 

 

 

- időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek tartós 
bentlakásos ellátása esetén: a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerint az adott 
ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök 
(intézményvezető kivételével) 

- gyermekek átmeneti gondozása esetén: a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint az adott 
ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök 
(intézményvezető/szakmai vezető kivételével)  

m) Amennyiben a III.4. pont szerinti szociális szakosított ellátást, gyermekek átmeneti 
gondozását biztosító intézmény egyéb ellátotti csoportokról – pl. fogyatékos személyekről, 
pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedőkről, gyermekvédelmi szakellátásban 
részesülőkről – is gondoskodik, úgy az intézmény-üzemeltetési támogatáshoz az intézmény-
üzemeltetési kiadást meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az időskorúak 
átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának, illetve a gyermekek 
átmeneti gondozásának adatait lehet szerepeltetni. 

n) A III.5. pont szempontjából az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést igénybe 
vevő gyermekek, tanulók 2015. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján 
tervezhető, illetve igényelhető. Az étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy 
fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy 
intézménynél szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a 
gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg főétkezés 
biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás illetve térítési díj-
kedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is.  

Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani 
óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés esetén 200 nappal, 
iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz 
(üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított 
szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi számításokban nem vehető 
figyelembe. 

A Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos, hetes) 
bölcsődében elhelyezett gyermekek esetében a gyermekétkeztetésben ellátottak számának 
meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével 
meghatározott gondozási napok száma osztva 235-tel, elszámolásnál a havi jelentőlapok 
szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves 
gondozási napok száma osztva 235-tel. 

A települési önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében 
elhelyezett gyermekek étkeztetése esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor 
az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és 
eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos 
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nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. 
Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. 

o) A III. pont szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok 

A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, a 
következők mellett: 

oa) a III.1. pont szerinti támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható. A 
támogatás szempontjából kizárólag az egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli 
juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 

ob) a III.2. pont szerinti támogatás a III.1. pontban szereplő ellátások önrészére, a III.3. és 
III.5. pontok szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami 
támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális 
alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi 
hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok 
lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő 
támogatására használható. A támogatás szempontjából kizárólag az „Ellátottak 
pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain, illetve a „Rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás”, a „Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás”, a „Hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás 
(közhasznú kölcsönző részére)”, az „Országos közfoglalkoztatási program”, a 
„Közfoglalkoztatási mintaprogram”, a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”, a 
„Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, 
lakhatással összefüggő ellátások” kormányzati funkciókon, valamint az oc) és oe) 
pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 

oc) a III.3.a)-k) alpontok között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás 
szempontjából kizárólag a „Családsegítés”, a „Gyermekjóléti szolgáltatások”, a 
„Szociális étkeztetés”, a „Házi segítségnyújtás”, a „Falugondnoki, tanyagondnoki 
szolgáltatás”, az „Idősek, demens betegek nappali ellátása”, a „Fogyatékossággal élők 
nappali ellátása”, a „Pszichiátriai betegek nappali ellátása”, a „Szenvedélybetegek 
nappali ellátása”, a „Hajléktalanok nappali ellátása”, a „Gyermekek napközbeni 
ellátása”, a „Hajléktalanok átmeneti ellátása” kormányzati funkciókon elszámolt 
kiadások vehetők figyelembe, 

od) a III.4. pont szerinti támogatás a támogatással érintett intézmények szakmai 
dolgozóinak béreire, valamint a III.4.b) alpont szerinti útmutatóban szereplő 
működési és felújítási kiadásokra fordítható, azzal, hogy a III.4.a) és III.4.b) alpontok 
között átcsoportosítás hajtható végre. E támogatást az önkormányzat a családok 
átmeneti otthonából év közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez is 
felhasználhatja. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek átmeneti 
ellátása”, az „Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása”, 
„Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása” kormányzati funkciókon elszámolt 
kiadások vehetők figyelembe, 

oe) a III.5. pont szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak 
megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű 
kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy a III.5.a) és III.5.b) alpontok szerinti 
támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag 
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a „Gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe. 

of) a III.6. pont szerinti támogatást a települési önkormányzat kizárólag a 2015. évi 
január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékra és annak közterheire 
használhatja fel. 

 
6. A IV. pont szerinti támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok 

a) A IV.1.a) alpont szerinti támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a megyei 
hatókörű városi múzeumot fenntartó települési önkormányzat költségvetési rendeletében 
saját bevételei terhére kiegészítő hozzájárulást biztosítson a múzeumi feladatok ellátásához. 

A támogatás felhasználását a Kult. tv. 45. § (5) bekezdés d) pontja szerinti beszámolóban is 
szerepeltetni szükséges. 

b) A IV.1.b) alpont szerinti támogatás felhasználását a Kult. tv. 68. § (3) bekezdés d) pontja 
szerinti beszámolóban is szerepeltetni szükséges. 

A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a megyei könyvtárat fenntartó 
települési önkormányzat költségvetési rendeletében saját bevételei terhére kiegészítő 
hozzájárulást biztosítson a városi könyvtári feladatok ellátásához. 

c) A IV.1.d) alpont szerinti támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési 
önkormányzat biztosítsa 

– a nyilvános könyvtár,  könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, 
közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján 
is,  

– a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig,  

– a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig. 

d) A IV.1.a), d), h) és i) alpontok szerinti támogatások felhasználásáról az önkormányzat 2016. 
február 29-éig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a 
kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.  

e) A IV. pont szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok 

A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, 
a következők mellett:  

ea)  A IV.1.a) és IV.1.e) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a 
„Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és 
publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi 
közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” kormányzati funkciókon elszámolt 
kiadások vehetők figyelembe.  

eb) A IV. 1. a) alpont szerinti támogatás legalább 20%-át a Kult. tv. 45/A. § (2) bekezdés b) 
pont bh) alpontjában meghatározott feladatok ellátása érdekében a következő 
tevékenységekre kell fordítani: 

− módszertani műhelygyakorlat megszervezésére legalább évente kétszer 


