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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 

Szűcs Viktória
Kiemelés

Szűcs Viktória
Kiemelés

Szűcs Viktória
Kiemelés


