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J O G S Z A B Á L Y O K

2010. évi CLIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról*
(részleges közlés)

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

9. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 14. §-a kiegészül a következõ új

(3a) bekezdéssel:

„(3a) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából közigazgatási szervnek kell tekinteni e törvény 1. § (1) és

(2) bekezdésében, valamint a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 1. §-ában meghatározott

szerveket.”

(2) A Ktv. 20/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A tartalékállományba helyezés alatt a központi közszolgálati nyilvántartás feladata – a Kormány által

meghatározott módon – a köztisztviselõ és az (1) bekezdésben meghatározott szervek szakmai és munkaköri

adatainak felhasználásával a köztisztviselõnek felajánlható másik köztisztviselõi munkakör felkutatása. A közigazgatási

szerv vezetõje kérésére tájékoztatást ad a tartalékállományba helyezésrõl, valamint a köztisztviselõ e törvényben

meghatározott adatairól.”

(3) A Ktv. 80. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) A Kormány rendeletben határozza meg]

„e) a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra,”

[vonatkozó további szabályokat.]

(4) A Ktv. 80. § (1) bekezdése kiegészül a következõ i) ponttal:

[(1) A Kormány rendeletben határozza meg]

„i) a közigazgatási szakmai gyakorlatra,”

[vonatkozó további szabályokat.]

(5) A Ktv. 3. számú melléklet I/A. pontja kiegészül a következõ rendelkezéssel:

[A köztisztviselõ]

„– email címe

– fényképe”

(6) A Ktv. 3. számú melléklet III. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„III. A korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok

– a munkahely megnevezése

– jogviszony típusának megnevezése

– beosztás

– besorolás

– munkakör

– jogviszony kezdõ/befejezõ dátuma

– a megszûnés módja”

(7) A Ktv. 3. számú melléklet IV. pontja kiegészül a következõ rendelkezéssel:

„– a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai”

(8) A Ktv. 5. számú melléklet III. pontjának elsõ és második alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi területe

a korábbi közigazgatási jellegû munkáltató megnevezése, tevékenységi területe, valamint az ott jogviszonyban töltött

idõtartamok”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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(9) A Ktv. 49/F. § (1) bekezdésében a „70. § (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében”

szövegrész helyébe a „71. § (1) bekezdés a)–f) pontjában, továbbá (3) bekezdésében” szöveg, a Ktv. 80. §

(6) bekezdésében a „központot” szövegrész helyébe a „központot, valamint a központi közszolgálati hatóságot”

szöveg lép.

(10) Hatályát veszti a Ktv. 10/B. § (4) bekezdése, 25. § (10) bekezdésének utolsó mondata, valamint 72. § (1) bekezdésének

utolsó mondata.

(11) Hatályát veszti a Ktv. 10/B. § (1) bekezdésében „a tartalékállománnyal,” szövegrész, 10/B. § (6) bekezdésében

„a köztisztviselõ” szövegrész, 49/F. § (1) bekezdésében a „, valamint az ingyenes vagy kedvezményes

internethasználatra” szövegrész, 62/A. §-ában a „, valamint az üres álláshelyekrõl és azok betöltésérõl” szövegrész,

valamint 72. § (7) bekezdésében a „, valamint a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíj teljes idõtartamát” szövegrész.

(12) Nem lép hatályba a Ktv.-nek a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi

LXXXIII. törvény 7. §-ával megállapított 10. § (8) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXIII. törvény 14. §-a és 28. §-a.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

14. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A mûködési engedély kiadásáról a fenntartó kérelmére a mûködést engedélyezõ szerv – elsõ fokon a Kormány

általános hatáskörû területi államigazgatási szervének szakigazgatási szerveként mûködõ szociális hatóság – dönt.

A mûködési engedély kiadásával, módosításával és visszavonásával kapcsolatos eljárások illetékmentesek.”

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

29. § (1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 100. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A mûködési engedély kiadásáról a fenntartó kérelmére a mûködést engedélyezõ szerv – elsõ fokon a Kormány

általános hatáskörû területi államigazgatási szervének szakigazgatási szerveként mûködõ gyámhivatal – dönt.

A mûködési engedély kiadásával, módosításával és visszavonásával kapcsolatos eljárás illetékmentes.”

(2) Hatályát veszti a Gyvt. 100/A. § (7) bekezdése.

Átmeneti és záró rendelkezések

84. § (2) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv a részére átadott adatok figyelembevételével

megállapítja a különadó fizetésére kötelezett magánszemély foglalkoztatotti jogviszonya megszûnésének napját és

azt, hogy a jogviszony megszûnése napját követõ naptól a magánszemély részére a Tny. törvény szerinti saját jogú

nyugellátást állapított-e meg.

(3) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv a (2) bekezdésben meghatározott adatokról

elektronikus úton 2011. november 30-áig teljesít adatszolgáltatást a NAV részére.

85. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(5) 2011. július 1-jén lép hatályba e törvény 10. § (5), (8), (16) és (70) bekezdése, 14. §-a, 16. § (2)–(4), (6)–(7), (9), (14) és

(17) bekezdése, 29. §-a, valamint 45. § (2) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez

Az Art. 3. számú melléklet F) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„F) Nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv adatszolgáltatása

A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv – az állami adóhatóságnak az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerinti

bevallásban lévõ adatok alapján a nyugdíj mellett munkát vállaló személyekre a természetes személyazonosító adatok

és az adóazonosító jel feltüntetésével az adóévet követõ év január 31. napjáig teljesített elektronikus adatszolgáltatása

alapján – az elõzõekben megjelölt adatok feltüntetésével az adóévet követõ év február 15. napjáig az állami

adóhatóság felé elektronikus úton adatot szolgáltat a kifizetett nyugellátás, rehabilitációs járadék adóévi összegérõl.

Az állami adóhatóság a kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozókra az elõzõekben meghatározott

feltételek szerinti adatszolgáltatást az adóévet követõ év március 15-ig, a nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító

szerv pedig március 31-ig teljesíti.”

2010. évi CLIV. törvény
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggõ egyes törvénymódosításokról*
(részleges közlés)

Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás valamint a magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ

visszalépéssel kapcsolatos egyes feladatok biztonságos és átlátható ellátása érdekében a következõ törvényt alkotja:

II. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. Hatályba léptetõ rendelkezés

13. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

11. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

36. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 2. §-a a következõ

(6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az a személy, aki

a) 2011. január 31-ét követõen létesít magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyt, a jogviszony létesítésének

idõpontjától, de legkorábban 2011. december 1-jétõl kezdõdõen,

b) 2011. január 31-éig kezdeményezi a magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyának fenntartását, 2011. december

1-jétõl kezdõdõen

a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben további szolgálati idõt nem szerez, és az ezt követõen szerzett keresete,

jövedelme a társadalombiztosítási nyugellátások megállapítása során nem vehetõ figyelembe, azonban a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B. §-ában meghatározott feltételek szerint

az idõskorúak járadékára jogosult.”

37. § A Tny. 6. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

[A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások]

„e) az özvegyi járadék.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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38. § A Tny. V. Fejezete a következõ 5. címmel és 61/A. §-sal egészül ki:

„5. Cím
Az özvegyi járadék
61/A. § (1) Az elhunyt biztosított társadalombiztosítási egyéni számláján nyilvántartott nyugdíjcélú befizetéseinek

összege alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap az özvegyi nyugdíjra jogosult személy – mint az elhunyt biztosított különös

jogutódja – számára özvegyi járadékot fizet, amennyiben az özvegyi járadék összege magasabb, mint az e törvényben

meghatározott özvegyi nyugdíj összege.

(2) Özvegyi járadék fizetése esetén özvegyi nyugdíj nem folyósítható.”

39. § A Tny. 12. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(6) Ha a biztosított magánnyugdíjpénztárnak nem tagja, az öregségi nyugdíj összegét az (1)–(5) bekezdés szerint kell

meghatározni.

(7) Ha a biztosított magán-nyugdíjpénztári tag, az öregségi nyugdíj összegét – figyelemmel a 2. § (6) bekezdésében

foglaltakra is – úgy kell megállapítani, hogy az (1)–(5) bekezdés szerint kiszámított összeget meg kell szorozni

az 1. mellékletben meghatározott szorzószámmal.”

40. § A Tny. 28. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a biztosított magán-nyugdíjpénztári tag, a rokkantsági nyugdíj összegét – figyelemmel a 2. § (6) bekezdésében

foglaltakra is – úgy kell megállapítani, hogy a szolgálati idõtõl, az átlagkeresete összegétõl és a rokkantság fokától

függõen kiszámított összeget meg kell szorozni az 1. mellékletben meghatározott szorzószámmal.”

41. § A Tny. 101. § (1) bekezdése a következõ p)–r) ponttal egészül ki:

[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy]

„p) az özvegyi járadék számítására vonatkozó szabályokat;

q) a 2. § (6) bekezdés szerinti esetben a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben szerzett jogosultságok

meghatározásának, beszámításának módját;

r) a társadalombiztosítási egyéni számlával kapcsolatos szabályozást”

[rendeletben határozza meg.]

42. § A Tny. az e törvény 1. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.

1. melléklet a 2010. évi CLIV. törvényhez

„1. melléklet az 1997. évi LXXXI. törvényhez

A magán-nyugdíjpénztári tagok társadalombiztosítási nyugellátásának kiszámítása során alkalmazásra

kerülõ szorzószám meghatározása

A 12. § (7) bekezdésében, valamint a 28. § (2) bekezdésében hivatkozott szorzószámot a következõk szerint kell

kiszámítani:

Sz = h + (1–h) * 0,75 ,

ahol:

Sz = az alkalmazásra kerülõ szorzószám értéke, és

h
a október és november között szerzett s

�

2010 1 2011 30. . . . zo álati idõ

a teljes elismert szo álati idõ

lg

lg

A h értékének kiszámítása során a számlálóban és a nevezõben megjelölt idõtartamot is napokban kell meghatározni,

és a hányadost két tizedes jegyre kell kerekíteni.”
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2010. évi CLXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl*
(részleges közlés)

Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiak-

ban: Áht.) 28. §-a alapján a következõ törvényt alkotja:

HARMADIK FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELÕIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL,
ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival összefüggõ rendelkezések

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

17. § (1) Az Országgyûlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2011. évi

a) bevételi fõösszegét 3 074 646,1 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 3 074 646,1 millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási

költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

18. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére különös

méltánylást érdemlõ körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülõ nyugellátásra 200,0 millió

forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs minisztert, hogy az Ny. Alap kezelõjének

javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

19. § (1) Az Országgyûlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs minisztert, hogy engedélyezze a nyugellátásban

részesülõ személyek évközi nyugellátás-emelésének végrehajtásával összefüggésben a Nyugdíjbiztosítási Alap

fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelõ

járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzatai tételes elszámolás alapján történõ

túlteljesülését.

(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociál- és nyugdíjpolitikáért

felelõs miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az elõirányzat-módosítási, valamint

az elõirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos

Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság fõigazgatója gyakorolja.

A Kormány, az államháztartásért felelõs miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetõinek

különleges jogosítványai

30. § (7) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez elõirányzat terhére a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett

személyi jövedelemadója fejezetbe átcsoportosítson.

(8) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy 2011. július 1-jét követõen átcsoportosítást hajtson végre a Nemzeti

Erõforrás Minisztériuma fejezet 20. cím 46. Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ

bértámogatás alcím és a 20. cím 47. Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ

költségkompenzáció alcím elõirányzatai között.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 23-ai ülésnapján fogadta el.
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NEGYEDIK FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

32. § A Kincstár az E. Alap részére a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 22. cím, 3. alcím, 1. Közgyógyellátás

jogcím-csoport elõirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelõs miniszter által

jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.

33. § A Kincstár az Ny. Alap részére a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 30. §-ának (14) bekezdése alapján A költségvetés közvetlen bevételei és

kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím 7. Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz jogcím-csoport

elõirányzatból, 2011. január hónapban – a megelõzõ év december hónapra vonatkozóan befolyó járulékbevétel

alapján – a 2010. évi, 25%-os mértékû fizetési kötelezettségnek megfelelõ összeget utal.

ÖTÖDIK FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítõ szabályai

41. § (1) A kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az idõskorúak járadéka, a normatív alapú

ápolási díj, a bérpótló juttatás, az adósságcsökkentési támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-ának (2) és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási

támogatás, valamint a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetbõl a gyermektartásdíjak megelõlegezése esetében

a települési önkormányzat elsõ alkalommal az õt megilletõ havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön

jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) Az 5. melléklet 5., 7., 11. pontja, a 7. melléklet, valamint a 8. melléklet I. rész 1–3. pontja, II. rész 2. pontja, III–IV. része

alapján számított elõirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás

keretében történik.

HATODIK FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Az egyházak és társadalmi önszervezõdések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

42. § (1) Az Országgyûlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási,

felsõoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi

személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, nonprofit gazdasági

társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végzõ, a személyi jövedelemadóról szóló

1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény

fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következõk szerint:

f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem

állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel a g) pontban foglaltakra – a helyi

önkormányzatok e törvény 3. mellékletének 11. b)–i) és 12–14. pontjaiban, továbbá 8. melléklete II. részének

2. pontjában megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.

g) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt

fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot –, és az e bekezdésben

meghatározott egyéni vállalkozót az f) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelõ hozzájárulás illeti meg.

h) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás

teljes összegét a folyósítást követõ 15 napon belül át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel

a támogatás megállapítására sor került.

(4) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés mb) és a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

(a továbbiakban: Gyv. tv.) 5. § sb) pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot

ellátó intézmény fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló
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törvény feltételei szerint kiegészítõ támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. melléklet 11. b)–i) és 12–14. pontjaiban

megállapított normatíva 82,6%-a.

(5) Az (1) bekezdés a)–d) és f)–g) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint

a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatás elszámolása – a Kormány által meghatározott eljárási szabályok

szerint – a Nemzeti Erõforrás Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás tárgyévet követõ év

elõirányzatai terhére, illetve javára történik.

(9) A nem állami intézmény fenntartója a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatást köteles a humánszolgáltatást

ellátó intézménye(i), illetve azok humánszolgáltatása(i) támogatására fordítani.

(10) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelõs az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért.

Az esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból

visszatartásra és az adóhatóságnak átutalásra kerül. A visszatartott támogatás adóhatóságnak történõ átutalásával

a köztartozás megfizetettnek minõsül.

NYOLCADIK FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
VEGYES RENDELKEZÉSEK

58. § (1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felsõ határ egy naptári napra jutó összege 2011. évben

21 000 forint.

(2) A 2011 januárjában esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi

LXXXI. törvény 62. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti 4,9%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 3,5%-os

fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

59. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

2011. évben 38 650 forint.

(2) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

2011. évben 38 650 forint.

(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó

200 000 forintot.

60. § (1) A Kjt.

a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok elsõ fizetési fokozatához tartozó illetmény

garantált összegét, valamint a növekvõ számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az elsõ fizetési fokozat garantált

illetményére épülõ – legkisebb szorzószámokat a 2011. évre a 12. melléklet tartalmazza;

b) 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetõi illetményalap a 2011. évben 120 000 forint;

c) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2011. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az államháztartás mûködési rendjérõl szóló

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2011. évben a keresetbe

tartozó juttatások elõzõ évi bázis elõirányzatának 2%-a. Fel nem használt elõirányzata kizárólag a keresetbe tartozó

juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik Közokt. tv. 118. §-ának (11)–(14) bekezdésében

szabályozott esetekre, továbbá az állami felsõoktatási intézményekre, valamint a központi költségvetési szervként

mûködõ kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítõ

akadémiai központi költségvetési szervekre.

62. § (1) A Gyv. tv. 66/F. §-ának (2) bekezdése szerinti nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal

felnõttenként – a 2011. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Gyv. tv. 66/L. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege a 2011. évben

135 000 forint/hó.

(3) A Gyv. tv. 20/A. §-ának (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként

5800 forint.

(4) A Gyv. tv. 20/B. §-ának (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként 8400 forint.

(5) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi

költsége 2011. évben 450 forint.
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(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti elsõ

utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600–44 600 forint, ha a gyermek

2011. évben született.

(7) A Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértõi díj összege 2011. évben esetenként 20 000 forint.

(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2011. évben 29 500 forint.

(9) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdésében

meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2011. évben 964 500 Ft/fõ/év.

65. § (1) A Szoctv. 50/A. §-ának (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2011. évben 12 000 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. §-ának (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2011. évben 6000 forint.

KILENCEDIK FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

78. § E törvény 2011. január 1-jén lép hatályba.

80. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

b) a 30. § (8) bekezdésében meghatározottak felhasználásának és elszámolásának szabályait,

(5) Az Országgyûlés elrendeli, hogy a Kormány a 42. § (1) bekezdése szerinti humánszolgáltatások tekintetében

2011. június 30-ig vizsgálja felül a hatályos szabályozást és tegyen javaslatot a finanszírozási rendszer átalakítására.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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3. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

9. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mûködtetése

FAJLAGOS ÖSSZEG: 650 forint/fõ

A hozzájárulás a megyei, fõvárosi önkormányzatot a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma alapján illeti meg a

gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján

szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz és a megyei/fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottság

tevékenységéhez, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. § (1) bekezdés a) pontja szerint vezetett

nyilvántartásban szereplõ gyermekekhez kapcsolódó feladataihoz.

10. Pénzbeli szociális juttatások

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 000 – 20 000 forint/fõ

A hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) és a

Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint az egyes

ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik.

A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá

a) a Szoctv. 37. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélynek, a Szoctv. 32/B. §-ában

szabályozott idõskorúak járadékának, a Szoctv. 55/A. §-ában szabályozott adósságcsökkentési támogatásnak, a

Szoctv. 38. § (2) és (5) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a Szoctv. 55/A. § (3) bekezdése

szerinti elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék felszerelési költségeinek 10%-ához,

b) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv. 37. § (1) bekezdése, valamint a 37/C. § (4) bekezdése alapján 2010.

december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendõ rendelkezésre állási támogatásnak a 20%-ához,

továbbá a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított bérpótló juttatásnak a 20%-ához,

c) a Szoctv. 41. § (1) bekezdésében és 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendõ

nyugdíjbiztosítási járuléknak 25%-ához,

d) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv. 36. §-a alapján a közcélú munka 2010. december hónapra járó, 2011.

január hónapban kifizetendõ munkabér és közterheinek 5%-ához,

e) a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész, a Gyvt. 21. §-ában szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi

támogatás, a Szoctv. 43/B. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szoctv.

38. § (9) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési

segély, a köztemetés, a Szoctv. 50. § (3) bekezdésében szabályozott közgyógyellátás után fizetendõ térítés,

valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történõ

egyedi mérséklésének vagy elengedésének forrásához.

Ez az elõirányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához. Az

önkormányzatok a saját rendeletükben meghatározott módon kamatmentes kölcsönt, illetõleg részben vagy

egészben vissza nem térítendõ támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére lakótelek, új vagy használt lakás

megszerzéséhez, lakás bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, felújításához, fenntartásához, lakáscélú kölcsön törlesztõ

részleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakhatással kapcsolatos költségeik viseléséhez.

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján a települések szociális jellemzõibõl képzett

mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.

A mutatószám kialakításában

– 10%-os súllyal a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban, valamint a 20/B. § (4) bekezdése

szerinti pótlékban részesülõk 2009. november havi és 2010. július havi együttes létszámadataiból számított

átlaga,

– 35%-os súllyal a rendszeres szociális segélyben és rendelkezésre állási támogatásban részesülõknek a települési

önkormányzatok visszaigénylése alapján nyilvántartott számának 2010. június és szeptember havi együttes

létszámadataiból számított átlaga,

– 20%-os súllyal a Szoctv. 38. § (2) és (5) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesülõknek a

2010. június és szeptember havi együttes létszámadatokból számított átlaga,
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– 20%-os súllyal a közcélú munkán foglalkoztatottak számának 2010. június és szeptember havi együttes

létszámadataiból számított átlaga,

– 15%-os súllyal a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetõk számának a 2009. évi

adóbevallások összesítése alapján számított

lakosságszámon belüli részaránya szerepel.

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és

gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik mûködési kiadásaihoz

kapcsolódik.

Ezek a feladatok különösen:

– a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés,

– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat,

a 41. § (4) bekezdése szerinti napközbeni ellátás, valamint a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet

mûködtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint.

aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fõ

A hozzájárulás a 2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti meg a település lakosságszáma

szerint, szolgáltatásonként.

A 2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást mûködési engedéllyel végzõ

települési önkormányzatot az ab) pont szerinti hozzájárulás illeti meg. Ha az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást

mûködteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) pont szerinti hozzájárulás 50%-a, valamint az e jogcímû

hozzájárulás jár. Mindkét szolgáltatást mûködtetõ 2 000-nél kisebb lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti

hozzájárulás mellett nem jogosult az e jogcímû hozzájárulásra.

ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást mûködtetõ települési

önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000-et. A hozzájárulás (H) a

települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következõ képlet szerint:

H = (L/5 000) x 3 950 000 forint

ac) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást mûködtetõ,

70 001–110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás (H) a települési

önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következõ képlet szerint:

H = (L/7 000) x 3 950 000 forint

ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást mûködtetõ, 110 000-nél nagyobb

lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás (H) a települési önkormányzatot

lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következõ képlet szerint:

H = (L/8 000) x 3 950 000 forint

Ha az önkormányzat az ab)–ad) pontok szerinti hozzájárulások esetén csak az egyik szolgáltatást mûködteti, akkor e

szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott hozzájárulás 50%-a jár.

b) Gyermekjóléti központ

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 099 400 forint/központ

A hozzájárulás a Gyvt. 40. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosító

gyermekjóléti központok mûködési kiadásaihoz kapcsolódik.

A hozzájárulás a gyermekjóléti központot mûködtetõ legalább 40 000 lakosságszámú települési önkormányzatot és

megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok száma szerint illeti meg.

c) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/fõ

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai

szabályoknak megfelelõen nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a

jogcímen igényelhetõ hozzájárulás a népkonyhai étkeztetésben részesülõk után is.

A hozzájárulás nem vehetõ igénybe a 14. c) pont szerinti jogcímen és a közoktatási feladatellátás keretében a 17. a)

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jogcímen étkeztetésben részesülõk után.
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben

részesülõk étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva

251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehetõ figyelembe.

d) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 166 080 forint/fõ

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63. §-a alapján és a

külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen mûködteti.

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti

meg. A hozzájárulás legfeljebb egymást követõ 60 napig igényelhetõ arra az ellátotti létszámra is, amely a külön

jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi

segítségnyújtásban részesülõk gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy

ellátott naponta csak egyszer vehetõ figyelembe.

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 996 550 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a

Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen tartja fenn.

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

f) Idõskorúak nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 88 580 forint/fõ

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján és külön

jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen idõskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak

fenn. A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási

támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a hozzájárulás 40%-át számolhatja el.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali

ellátásban részesülõk látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti

7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetõk figyelembe a

kizárólag étkeztetésben részesülõk.

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 405 600 forint/fõ

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon és külön

jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást

biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének

feltétele, hogy az ellátásban részesülõ személy rendelkezzen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet,

vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus,

geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével.

A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akinek jogcímén a külön

jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra

csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali

ellátásban részesülõk látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti

7 napos nyitva tartással mûködõ intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetõk

figyelembe a kizárólag étkezésben részesülõk.

h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 206 100 forint/fõ

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján és külön

jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok számára

nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akinek jogcímén a külön

jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra

csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el.
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a pszichiátriai és

szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülõk látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a

Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással

mûködõ intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetõk figyelembe – a nappali

melegedõt igénybe vevõk kivételével – a kizárólag étkezésben részesülõk és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig

távolmaradók.

A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a külön jogszabályban

meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a mûködési engedélyben

szereplõ férõhelyszám háromszorosánál.

i) Utcai szociális munka

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 543 750 forint/szolgálat

A hozzájárulást igényelheti az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv.

65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen

mûködteti.

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg.

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

a) Fokozott ápolást, gondozást igénylõ ellátás

aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 842 750 forint/fõ

A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott, a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó intézményekben

ellátott

– ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 0-3 éves életkorú különleges

szükségletû gyermekek,

– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértõi bizottság

szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján különleges, illetve speciális szükségletû gyermekek,

– átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal

határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti speciális

szükségletû gyermekek

után vehetõ igénybe.

A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylõ gyermek esetében a

gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleménye nem szükséges.

ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása

aba) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan

fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fõ

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedélybetegek,

fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és

rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férõhellyel tartják fenn.

abb) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos

személyek) lakóotthonainak támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fõ

A hozzájárulásra jogosultak azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelõ

lakóotthont üzemeltetnek.

Az aba) és az abb) pontok közös szabályai

A 16–35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehetõ.

ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/fõ

A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon az Országos

Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia

centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló

szakvéleményével rendelkezõ demens betegek ellátását biztosítják.
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Az e pont szerinti hozzájárulás vehetõ igénybe az idõsek Szoctv. 57. § (2) bekezdése szerinti bentlakásos

intézményében és az emelt színvonalú férõhelyen ellátott, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet,

vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus,

geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkezõ demens betegek után is.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma osztva 365-tel,

elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok

száma osztva 365-tel.

b) Átlagos ápolást, gondozást igénylõ ellátás

ba) Otthont nyújtó ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 739 000 forint/fõ

A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó helyi önkormányzat veheti igénybe azok után a – gyámhatósági

határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3–17 éves gyermekek után,

akik az általa fenntartott, Gyvt. 53. §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben, vagy nevelõszülõnél,

vagy hivatásos nevelõszülõnél kerültek elhelyezésre, és nem minõsítették õket különleges vagy speciális

szükségletûnek.

bb) Utógondozói ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 667 450 forint/fõ

Ez a hozzájárulás vehetõ igénybe a helyi önkormányzat által – gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt. 53/A. §-a

szerinti utógondozói ellátásban részesített 18–24 éves korú fiatal felnõtt után.

A hozzájárulás 80%-át veheti igénybe a fenntartó a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt

utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõtt után.

bc) Átlagos szintû ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális

intézményekben

bca) Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fõ

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek idõskorúak ápoló-gondozó otthonát a

Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak fenn.

bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fõ

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon

hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), továbbá idõskorúak, pszichiátriai és

szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. Igénybe

vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és

családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására

helyettes szülõi jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülõi tevékenység folytatására

mûködési engedélyt kaptak, illetve a nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes

kérdéseirõl szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülõi ellátást biztosítanak írásbeli

megállapodás alapján.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott idõszakhoz kötõdõen folyamatosan

mûködõ, valamint határozott idõtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona,

helyettes szülõ, továbbá idõskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza.

A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont, a pszichiátriai és

szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok tartós bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12. ab) pont

jogosultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot.

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülõk otthontalanságának

megszüntetéséhez.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak

száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves

gondozási napok száma osztva 365-tel.

c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 309 350 forint/fõ

A hozzájárulás az idõskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a 2007. december 31-én hatályos Szoctv.

117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 31-én a mûködési
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engedélyben meghatározott férõhelyen gondozott – a 12. ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem

minõsülõ – ellátottak után illeti meg az önkormányzatot.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak

száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves

gondozási napok száma osztva 365-tel.

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei

FAJLAGOS ÖSSZEG: 468 350 forint/férõhely

A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon átmeneti

szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére. A hozzájárulás a helyi önkormányzatot a

hajléktalanok átmeneti intézményében mûködõ férõhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás elõtti és

utáni gondozását szolgáló olyan férõhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz.

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézménybõl kikerülõ hajléktalan személy

egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez.

A férõhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló férõhelyek éves becsült

összege osztva 365-tel, elszámolásnál a gondozási napokon rendelkezésre álló férõhelyek éves összege osztva 365-tel.

14. Gyermekek napközbeni ellátása

a) Bölcsõdei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/fõ

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsõdében

ellátott beíratott gyermekek után vehetõ igénybe.

Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsõdét is üzemeltet, akkor az ellátásban

részesülõ gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni.

A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának normatív

alapon történõ mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is.

A bölcsõdében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 30. § (1) bekezdése alapján

korai fejlesztésben és gondozásban, illetve a Közokt. tv. 30. § (6) bekezdése alapján fejlesztõ felkészítésben részesülõ

gyermek után az önkormányzat e hozzájáruláson túlmenõen igénybe veheti a 16. bb) és a 16. bc) pont szerinti

hozzájárulást.

A Közokt. tv. 33. § (14) bekezdése szerinti egységes óvoda-bölcsõde intézmény keretei között ellátásban részesülõ

bölcsõdéskorú, második életévüket betöltõ gyermekek után nem az e pontban meghatározott, hanem a 15. a) pont

szerinti normatív hozzájárulás vehetõ igénybe az ott megállapított feltételeknek megfelelõen.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével

meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a bölcsõdék havi jelentõlapja szerinti, naponta

ténylegesen ellátásban részesülõ gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.

b) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet

FAJLAGOS ÖSSZEG: 268 200 forint/fõ

A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott családi napköziben ellátott

beíratott gyermekek után vehetõ igénybe legfeljebb 14 éves korig. Ez a hozzájárulás igényelhetõ a Gyvt. 43/A. §-a

alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-ben

meghatározott életkorú gyermekek után is.

A hozzájárulás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási idõ összességében nem éri el a heti 20 órát.

A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának normatív

alapon történõ mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével

meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi jelentõlapok szerinti, naponta

ténylegesen ellátásban részesülõ gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.
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c) Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/fõ

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsõdében

ellátott azon gyermekek után vehetõ igénybe, akik a Gyvt. 148. § (5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcsõdei

étkeztetésben részesülnek.

E hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében

elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési

térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít.

Az ellátottak számának – a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása

kivételével – meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott

gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi jelentõlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban

részesülõ gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.

Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása esetén az ellátottak számának

meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülõk látogatási

és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással mûködõ

intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetõk figyelembe a kizárólag étkezésben

részesülõk.

17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

a) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/fõ/év

A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában nappali rendszerû

oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevõ – a 15., a 16. bb) és a 16. bc) jogcímen figyelembe

vehetõ – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív

étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ

óvodások, 1–8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosít.

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás. Ugyanazon gyermek, tanuló – mûvészeti

(párhuzamos) oktatás vagy a kiegészítõ kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony vagy kollégiumi ellátás

esetén – csak egy intézménynél vehetõ figyelembe.

Az igényjogosultság számítása a Kiegészítõ szabályok 10. k) pontja szerint történik.

Kiegészítõ szabályok:

1. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a KEKKH adatait a 2010. január 1-jei állapot szerint, a települési

önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2010. november 1-jei állapot szerint kell figyelembe venni.

2. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (tartós és átmeneti szociális intézményben, gyermekek

átmeneti gondozását biztosító és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben), amely az intézménybe történõ

felvétel napjával kezdõdik és annak végleges elhagyásával fejezõdik be. A gondozási napok számításánál az

ideiglenesen – egészségügyi vagy egyéb okból – távollévõket is figyelembe kell venni. Az intézményi jogviszony – a

kórházi és a gyermekvédelmi szakellátást kivéve – egy évi folyamatos távollét esetén megszûnik.

3. A helyi önkormányzatok kötelezõ feladatainak a Szoctv. 120–122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerzõdés

keretében történõ ellátása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény mûködési

engedéllyel rendelkezõ fenntartója jogosult, kivéve a 11. a) pontot, amely jogcímnél – ellátási szerzõdés esetén is – a

települési önkormányzat jogosult a normatív hozzájárulásra.

4. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk nyújtott 11. c), d), e)

jogcímek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk fenntartott intézményekben a 11. ab)–ad),

11. b), 11. f)–h), 12–14. pontok szerinti hozzájárulásokra jogosultak az egyes jogcímekben szereplõ feltételek szerint

azzal, hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vevõ

települések együttesen kell, hogy teljesítsék. Többcélú kistérségi társulás 11. ab)–ad) pontok szerinti hozzájárulásra

jogosultsága mellett a társulásban részt vevõ települési önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. aa) pont szerinti

hozzájárulás.
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5. A 11. ab)–14. c) pontokban szereplõ hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások

vehetik igénybe, amelyek az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató

tevékenységre külön jogszabály szerinti mûködési engedéllyel rendelkeznek.

6. A 11–14. pontokban szereplõ feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a székhely önkormányzat

abban az esetben, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi

CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi

társulás keretében történõ mûködtetése esetén

– a jogosultságot a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve vezetõjének nyilatkozatával kell

igazolni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes,

– a mûködési engedély egy példányával a társulásban részt vevõ valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie kell.

Intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében történõ mûködtetés esetén

– a 11. a) pont szerinti hozzájárulás összegének számításánál a társult települések összlakosságszámát kell

figyelembe venni,

– a 11. ab)–ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultság esetén a társulásban részt vevõ önkormányzat/ok/nak

nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás,

– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehetõ igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen

meghaladja a 40 000-et.

– a 11. i) pont alatti hozzájárulás akkor vehetõ igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen

meghaladja az 50 000-et.

A 11. ab)–ad) jogcímek esetében intézményi társulásnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat a többcélú

kistérségi társulással kötött megállapodás alapján látja el a feladatot a megállapodásban foglalt és a mûködési

engedélyben ellátási területként feltüntetett településeken.

7. A 11. a)–b), 11. e), 11. i) pontokban szereplõ hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a

tárgyév egészében – a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás kivételével – mûködési engedéllyel mûködik.

Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben mûködik, a hozzájárulás a mûködés

megkezdését követõ hónap 1-jétõl, illetve megszûnése hónapjának utolsó napjáig idõarányosan jár. Amennyiben a

mûködési engedély adott hónap elsõ napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen idõponttól jogszerûen

mûködik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehetõ.

A 11. a) pontra vonatkozóan: egy lakosra csak egyszer igényelhetõ a normatív hozzájárulás.

A 11. c) pont szerinti hozzájárulás azonos idõszakban ugyanazon ellátott után a 11. g)-h) pontok szerinti

hozzájárulásokkal együtt nem igényelhetõ.

A 11. d) pont szerinti hozzájárulás azonos idõszakban ugyanazon ellátott után a 11. f)–h) pontok szerinti

hozzájárulásokkal együtt nem igényelhetõ.

8. a) 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 melegedõ kivételével – a mûködési engedélyben meghatározott

férõhelyszám 110%-át,

– bentlakásos intézmény esetén a mûködési engedélyben meghatározott férõhelyszám 105%-át,

éves átlagban pedig a férõhelyszám 100%-át. Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem

haladhatja meg a mûködési engedélyben meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig annak

100%-át.

b) A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás nevelõszülõ, illetve gyermekotthon által történõ

biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által mûködtetett – a

mûködési engedélyben meghatározott – nevelõszülõi, illetve gyermekotthoni összférõhelyszám 100%-át. A

helyettes szülõnél, a gyermekek, illetve családok átmeneti otthonában ellátottak száma éves átlagban nem

haladhatja meg a mûködési engedélyben meghatározott férõhelyszám 100%-át.
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9. A 12. pontban szereplõ, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások (12. aa) és 12. ba) jogcímek)

igénybevételének sajátos szabályai:

– A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve

ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociális intézményi tartós elhelyezése esetén a gyermeket ellátó

intézményt fenntartó önkormányzat veheti igénybe a 12. aa) pont szerinti hozzájárulást.

– Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülõ gyermek bölcsõdei ellátásban vagy közoktatási

szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e

melléklet szerinti normatív hozzájárulások igénybevételére is, az ott meghatározott feltételek szerint.

– A 12. aa) és 12. ba) pontok szerinti ellátásban részesülõk gondozási napok szerinti nyilvántartását

– elhelyezés-típusonként – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat köteles vezetni az ellátást nyújtó

intézmények adatszolgáltatása alapján.

– Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a fenntartó önkormányzat az

intézményen belül oktatott tanulók alapján igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet szerinti

közoktatási célú normatív hozzájárulásokat és kiegészítõ támogatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel.

– A megyei önkormányzat, illetve a megyei jogú város önkormányzata Gyvt. szerinti otthont nyújtó ellátás

biztosítási kötelezettségét a gyermek – ideiglenes hatályú elhelyezését, illetve átmeneti nevelésbe vételét

elrendelõ – gyámhatósági határozatban megállapított lakóhelye határozza meg azzal az eltéréssel, hogy

= amennyiben a gyermek lakóhelyét a gyámhatóság a nevelõszülõ lakcímén, vagy a gyermekotthon, illetve a

területi gyermekvédelmi szakszolgálat címén állapítja meg, az önkormányzati ellátási kötelezettséget a gyermek

ezt megelõzõen bejelentett legutolsó lakóhelye – annak hiányában bejelentett legutolsó tartózkodási

helye – alapozza meg, melyet a gyámhivatal határozatában megjelöl. A megelõzõen bejelentett lakóhely,

tartózkodási hely fogalmába nem érthetõ bele a korábbi nevelõ- és/vagy helyettes szülõhöz, illetve

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézménybe történõ bejelentett lakóhely és tartózkodási hely,

= amennyiben az ideiglenes hatályú elhelyezést, illetve az átmeneti vagy tartós nevelésbe vételt megelõzõen

a gyermek nem rendelkezett sohasem bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, a megyei

önkormányzaté az ellátási kötelezettség,

= a tartós nevelésbe vétel teljes idõtartama alatt az önkormányzat ellátási kötelezettsége változatlan.

– A megyei önkormányzat, illetve a megyei jogú város önkormányzata Gyvt. szerinti utógondozói ellátás biztosítási

kötelezettsége azon fiatal felnõtt vonatkozásában áll fenn, akivel szemben a nagykorúsága elérését megelõzõ

napon még otthont nyújtó ellátás biztosítási kötelezettséggel tartozott.

Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesülõ gyermek más önkormányzat által fenntartott intézményben szervezett

intézményi étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt. 146. § (2) bekezdése szerint kell térítési díjat fizetni.

A hozzájárulást nem vehetik igénybe a helyi önkormányzatok a központi költségvetési szerv által fenntartott

intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetés-végrehajtási intézetben,

stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás keretében ellátottak után.

10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítõ és értelmezõ rendelkezések:

k) A 17. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulások az étkeztetést

igénybe vevõ, térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2011. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési

napok száma alapján tervezhetõ, illetve igényelhetõ. A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai,

kollégiumi, iskolai) étkeztetésben részt vevõk számának megállapításánál egy fõ – függetlenül attól, hogy többszöri

étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából

egy fõ létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, fõétkezés az

intézmény által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a

térítési díj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevõk naptári évre, naponként

összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200

nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünidõben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez,

táboroztatáshoz, egyéb szabadidõs programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevõk

létszáma az elõbbi számításokban nem vehetõ figyelembe.

A 15–17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás az általa

fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a fenntartó – a 16. g) pont esetében az

intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat –, amely a szolgáltatást a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi

társulás keretében biztosítja.

Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett azon gyermek lakóhelyét, akinek közoktatási

szolgáltatást is nyújtanak, annak alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik településen

van.
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5. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatok

12. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

Elõirányzat: 2 400,0 millió forint

Az elõirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának

támogatására szolgál. Támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári

idõszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermekek számára étkeztetést biztosítanak.

Felhatalmazást kap a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter, hogy a támogatás elosztásának részletes

szabályait – az államháztartásért felelõs miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter véleményének

kikérésével – 2011. április 15-éig rendeletben állapítsa meg.

8. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

ELÕIRÁNYZAT: 88 541,5 millió forint

A támogatás

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 37. §

(1) bekezdés a)–d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szoctv. 32/B. §-ában szabályozott

idõskorúak járadékára, a Szoctv. 55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, a Szoctv. 38. § (2) és

(5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, valamint az Szoctv. 55/A. §

(3) bekezdése szerinti elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék felszerelési költségei 90%-ának,

b) a Szoctv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és az utána fizetendõ

nyugdíjbiztosítási járulék 75%-ának,

c) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv. 36. §-a alapján a közcélú munka 2010. december hónapra járó,

2011. január hónapban kifizetendõ munkabér és közterheinek 95%-ának,

d) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv. 37. § (1) bekezdése, valamint a 37/C. § (4) bekezdése alapján

2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendõ rendelkezésre állási támogatásra, továbbá a

Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított bérpótló juttatásra kifizetett összegek 80%-ának,

e) a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértõi vélemény díjának, valamint a „Sikeres Magyarországért Panel

Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás

nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett

összeg,

f) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)

20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának

központi költségvetésbõl való utólagos igénylésére szolgál.

A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély, idõskorúak járadéka és bérpótló juttatás, a

bentlakásos szociális intézményben lakó személyek idõskorúak járadéka, valamint a kamattámogatásban részesülõk

esetében az elõirányzat igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.

Az elõirányzatból szakértõi vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértõi díj vehetõ

igénybe.

Az elõirányzatból támogatás igényelhetõ az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértõ módon elítéltek,

az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés

megszüntetésérõl, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek

társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a

személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára.
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Az elõirányzatból a 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, az 1050/2005. (V. 21.) Korm. határozatban megjelölt

települések a rendkívüli idõjárás miatti lakossági károk enyhítésére felvett – és a magánszemélyek számára

kamatmentes visszatérítendõ támogatásként nyújtott – hitel kamatterhének 100%-át visszaigényelhetik.

2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

ELÕIRÁNYZAT: 363,3 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG: 9 400 forint/fõ

A támogatást azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igényelhetik a szociális továbbképzés és

szakvizsga megszervezéséhez, amelyek szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményt, vagy

szolgáltatást tartanak fenn. Az igényjogosultság alapja a Szoctv. 92/D. § (1) bekezdésében felsorolt munkakörben

személyes gondoskodást végzõ és a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális

szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet szerint továbbképzésre kötelezett személyek 2010. szeptember

1-jei állapotnak megfelelõ statisztikai állományi létszáma. A támogatás a továbbképzésen való részvétel költségeire

(részvételi díj, utazási-szállási költség), a továbbképzésen részt vevõ helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a

továbbképzési kötelezettségnek eleget tett személy Szoctv. 92/D. § (2) bekezdése szerinti anyagi elismerésére, a

szakvizsga és az erre felkészítõ tanfolyamon való részvétel költségeire fordítható.

A támogatás felhasználásáról éves elszámolást kell készíteni, amelyet a tevékenységgel összefüggõ eseményeket

rögzítõ nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, a továbbképzésrõl és a szakvizsgáról kiadott igazolással, tanúsítvánnyal,

bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal kell alátámasztani.

Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a központi

költségvetési kapcsolatokat érintõ elszámolási szabályok szerint és eljárási rendben. A támogatás következõ évre

áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2012. július 31-éig használható fel jogszerûen. A támogatás

folyósítása negyedévenként, a tárgynegyedév második hónapjában az államháztartás mûködési rendjérõl szóló

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. számú mellékletében meghatározott idõpontig történik.

III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA

ELÕIRÁNYZAT: 31 048,8 millió forint

1. A támogatás igénylésének általános feltételei

1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik, amelyek:

1.1.1. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül:

a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati,

b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási,

gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat,

c) további egy feladat, amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül csak egyet vállalt,

amely a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban:

Tkt. tv.) 2. § (1) bekezdés a)–q) pontjai szerinti feladatok közül választható,

1.1.2. esetében az 1.1.1. pont szerinti feladatok ellátásában:

a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes lakosságszáma

meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy

b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes

lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét,

1.1.3. az 1.1.2. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 1.1.1. pont szerinti három közszolgáltatási

feladat tekintetében,

1.1.4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelõen látják el,

1.1.5. ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait.

1.2. A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat, ha az 1.1.1–1.1.5. pontok szerinti

feltételeket 2011. január 31-éig teljesítik. Amennyiben egy feladat ellátása 2011. január 31-ét követõen kezdõdik meg,

vagy egy település 2011. január 31-ét követõen vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi társulás a

feladatellátás kezdetét követõ hónap elsõ napjától kezdõdõen idõarányos támogatásra jogosult. A többcélú kistérségi

társulás 4 havi közoktatási célú támogatást igényelhet, amennyiben legkésõbb 2011. szeptember 1-jétõl a meglévõ
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közoktatási célú intézményi társulás átszervezésére kerül sor, illetve új közoktatási célú intézményi társulás vagy

többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi meg mûködését.

1.3. Amennyiben a – legkésõbb 2011. szeptember 1-jéig megalakult – többcélú kistérségi társulás 2011. január 31-éig nem

teljesíti az 1.1.1–1.1.5. pontok szerinti feltételeket, de legkésõbb 2011. szeptember 1-jétõl megfelel azoknak, úgy a

2.1. pont alapján idõarányos, de legfeljebb 10 havi támogatást, a 2.2.–2.8. pontok alapján legfeljebb 4 havi idõarányos

támogatást igényelhet.

2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 180 000 forint/fõ

Intézményi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fõ

A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a

Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül legalább egy intézmény társult formában történõ

fenntartását:

– idõskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona,

– idõskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza,

– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,

– hajléktalanok átmeneti szállása.

A társult formában történõ intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú kistérségi társulás:

– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy

– biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-külön fenntartott intézményeket

intézményi társulás egy intézményként tartsa fenn, és az így létrehozott intézmény magasabb szakmai, gazdasági

hatékonysággal mûködjön.

A többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag

a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott intézményben, továbbá

b) intézményi társulás által fenntartott – 2008. évben e jogcímen támogatásban részesülõ – intézményben

ellátottak után vehet igénybe.

A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást.

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelõ intézmények fenntartása során felmerülõ mûködési

kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következõ szociális alapszolgáltatási feladatok

közül legalább kettõ biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítõ szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelõen

lát el:

– családsegítés,

– szociális étkeztetés,

– házi segítségnyújtás,

– idõskorúak nappali intézményi ellátása,

– pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása,

– fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása,

– hajléktalanok nappali intézményi ellátása.

E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhetõ támogatás, ha

a) az abban részt vevõ önkormányzatok legalább két szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vesznek, és

b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevõ önkormányzatok száma és

lakosságszáma megfelel az 1.1.2. pont szerinti feltételeknek.

Egy önkormányzatot attól a teljes hónaptól lehet a támogatás szempontjából figyelembe venni, amikortól legalább

két alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti feltételeknek megfelelõ – ellátásában részt vesz.

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerzõdés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladatra támogatás nem

vehetõ igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a

többcélú kistérségi társulás szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vevõ tagjaként figyelembe lehet venni.

a) Családsegítés
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Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fõ

Intézményi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 288 forint/fõ

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban

meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a családsegítés feladatának ellátásáról.

A támogatás a feladat ellátásában részt vevõ települések lakosságszáma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást.

Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe

venni.

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény vagy intézményi

társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevõ

önkormányzatok e feladatra mûködési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak

családsegítõt.

b) Szociális étkeztetés

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 500 forint/fõ

Intézményi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 000 forint/fõ

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban

meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról.

A támogatás az étkeztetésben ellátottak száma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Egy település

vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni.

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény vagy intézményi

társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevõ

önkormányzatok e feladatra mûködési engedéllyel nem rendelkezhetnek.

c) Házi segítségnyújtás

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fõ

Intézményi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fõ

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban

meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról.

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg. A támogatás arra az ellátotti

létszámra is igényelhetõ, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális

ellátotti számot meghaladja. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett

feladatellátást lehet figyelembe venni.

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény vagy intézményi

társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevõ

önkormányzatok e feladatra mûködési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak

gondozót.

d) Idõskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos és demens személyek és a hajléktalanok nappali

intézményi ellátása

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fõ

Intézményi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fõ

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban

meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az idõskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a

hajléktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek nappali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás

kistérségi szintû biztosításáról. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett

nappali ellátást biztosító intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhetõ támogatás.

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevõk száma alapján illeti meg.
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A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelõ alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során

felmerülõ mûködési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható

fel.

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 000 forint/fõ

Intézményi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 160 000 forint/fõ

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely biztosítja, hogy a kistérség területén

valamennyi – korábban települési önkormányzat által fenntartott –, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító

alábbi intézmény társult formában mûködjön:

– a helyettes szülõi hálózat,

– a gyermekek átmeneti otthona,

– a családok átmeneti otthona.

E társult intézményi ellátásnak a Gyvt. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerinti

biztosításáról a többcélú kistérségi társulás gondoskodik. A társult formában történõ intézményfenntartás

követelménye akkor teljesül,

– ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy

– a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról intézményi társulások gondoskodnak.

A többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag

a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott intézményben, továbbá

b) intézményi társulás által fenntartott – 2008. évben e jogcímen támogatásban részesülõ – intézményben

ellátottak után vehet igénybe.

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa biztosított ellátásban részt vevõ intézményi ellátottak után illeti

meg.

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelõ intézmények fenntartása során felmerülõ mûködési

kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/fõ

Intézményi társulás által fenntartott intézmény

FAJLAGOS ÖSSZEG: 600 forint/fõ

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következõ egyes gyermekjóléti alapellátási

feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a Kiegészítõ szabályok 3.6. pontja szerinti feltételeknek

megfelelõen intézményfenntartóként, vagy a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján lát el:

– a gyermekjóléti szolgáltatás,

– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint

– a gyermekek átmeneti gondozása.

A támogatás a feladat ellátásában részt vevõ települések 0–17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma alapján

illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként

illeti meg a támogatás. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett

feladatellátást lehet figyelembe venni.

A Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött szerzõdés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladatra támogatás nem vehetõ

igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú

kistérségi társulás gyermekjóléti alapellátási feladat ellátásában részt vevõ tagjaként figyelembe lehet venni.

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelõ feladatok ellátása és megszervezése során felmerülõ

mûködési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.
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Kiegészítõ szabályok:

3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggõ szabályok

3.1. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását biztosíthatja:

– intézményfenntartóként,

– szervezõ tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti – intézményi társulások útján, melyek:

= lakosságszáma az étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás és nappali intézményi ellátás

alapszolgáltatási feladatok esetében legalább 3 000 fõ. Amennyiben ez azért nem teljesíthetõ, mert a

többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el

a 3 000 fõt, úgy közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania,

= feladatellátásában részt vevõ önkormányzatok önállóan e feladat ellátását nem biztosíthatják, nem

rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kapcsolódó mûködési engedéllyel,

– a Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerzõdés útján, kivéve a 2.4. b) pont szerinti szociális étkeztetést, továbbá

– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely településének

önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján, kivéve a 2.4. b) pont szerinti szociális étkeztetést.

3.2. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok

ellátásáról – külön megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata

vagy a társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási

megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön

megállapodást kötõ önkormányzat vagy intézményének mûködési engedélye legalább további két települési

önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a települések lakosságszámának együttesen legalább

3000 fõnek kell lennie. További feltétel, hogy azon önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú

kistérségi társulás a szociális alapszolgáltatás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem

rendelkezhetnek az adott szociális alapszolgáltatás(ok) ellátásához kapcsolódó mûködési engedéllyel.

3.3. A szociális étkeztetés esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma

osztva 251-gyel; elszámoláskor az étkeztetésben részesülõk étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján

naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott

egy ellátási napon csak egyszer vehetõ figyelembe.

3.4. A házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma

osztva 251-gyel; elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülõk gondozási naplója alapján naponta összesített

ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott egy ellátási napon

csak egyszer vehetõ figyelembe.

3.5. Az idõskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos és demens személyek, és a hajléktalanok nappali

intézményi ellátása esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva

251-gyel; elszámolásnál az idõskorúak, a hajléktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek estében a naponta

ellátottak, a pszichiátriai és a szenvedélybetegek esetében a Szoctv. 94/B. §-a, illetve a 94/D. §-a szerinti, az

intézménnyel megállapodást kötött ellátottak – gondozási napló (esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta

összesített – számának (a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással mûködõ intézmények a 6, illetve 7 nap)

alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a mûködési

engedélyben szereplõ létszám erejéig vehetõ figyelembe. A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó

intézményben (nappali melegedõ) az elszámolás alapja a külön jogszabályban meghatározott látogatási napló

alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a mûködési engedélyben szereplõ férõhelyszám

háromszorosánál.

3.6. A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásáról gondoskodhat:

– intézményfenntartóként,

– szervezõ tevékenységével létrehozott olyan Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerint létrehozott intézményi társulások útján,

melyek:

= lakosságszáma legalább 5 000 fõ. Amennyiben ez azért nem teljesíthetõ, mert a többcélú kistérségi

társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el az 5 000 fõt, úgy

közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania,

= feladatellátásában részt vevõ önkormányzatok önállóan e feladat ellátását nem biztosíthatják, nem

rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kapcsolódó mûködési engedéllyel,
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– a Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött szerzõdés útján, továbbá

– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely településének

önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján.

3.7. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladatokról -külön megállapodás keretében – a

többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján

gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat

ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötõ önkormányzat vagy intézményének mûködési

engedélye legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a települések

lakosságszámának együttesen legalább 5 000 fõnek kell lennie. További feltétel, hogy azon önkormányzatok és

intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi társulás a gyermekjóléti alapellátás(ok) biztosításáról – külön

megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott gyermekjóléti alapellátás(ok) ellátásához

kapcsolódó mûködési engedéllyel.

3.8. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.5. pont szerinti gyermekek átmeneti gondozási feladatról a

feltételeknek megfelelõen gondoskodik és a feladat ellátásához e fejezet szerint normatív támogatásban részesül, úgy

a 2.6. pont szerinti gyermekek átmeneti gondozása alapellátási feladatra támogatás nem igényelhetõ.

3.9. A 2.3. és 2.5. pont szerinti feladatoknál az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak

becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel; elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó

nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

3.10. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (tartós és átmeneti szociális intézményben, bölcsõdében,

családi napköziben, gyermekek átmeneti gondozását biztosító és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó

intézményben), amely az intézménybe történõ felvétel napjával kezdõdik és annak végleges elhagyásával fejezõdik

be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – egészségügyi vagy egyéb okból – távollévõket is figyelembe

kell venni. Az intézményi jogviszony – a kórházi és a gyermekvédelmi szakellátást kivéve – egy évi folyamatos távollét

esetén megszûnik.

3.11. A 2.3.–2.6. pontokban szereplõ feladatok után abban az esetben igényelhetõ a 2.3.–2.6. pontok szerinti támogatás a

teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt feltételeket teljesítõ szolgáltató:

– a 2.4. és 2.6. pontokban szereplõ feladatok esetében legkésõbb 2011. január 31-éig,

– a 2.3. és 2.5. pontokban szereplõ feladatok esetében az ott megjelölt feltételek szerint

rendelkezik az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre külön

jogszabály szerinti érvényes és hatályos mûködési engedéllyel.

Amennyiben a feladatellátás év közben kezdõdik meg, illetve a fenntartó a feladat ellátásához szükséges mûködési

engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület bõvül, úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz

csatlakozó települések után idõarányos támogatás igényelhetõ. Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a

mûködési engedély hatálybalépését követõ hónap elsõ napja.

A 2.3. és a 2.5. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a feladatot ellátó

intézmény(ek) mûködési engedélye(i) legalább a Kiegészítõ szabályok 1.1. pontja szerinti településekre

kiterjedjen(ek).

3.12. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.3.–2.6. pontokban foglalt feladatok ellátását a Ttv. 8. §-a, 9. §-a és 16. §-a

szerinti intézményi társulás útján biztosítja, úgy a jogosultságot a Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve vezetõjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás

törvényes, és a mûködési engedély egy példányával a társulásban részt vevõ valamennyi önkormányzatnak

rendelkeznie kell.

3.13. A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó támogatás nem igényelhetõ azonos idõszakban, ugyanazon ellátott után az

idõskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos és demens személyek, és hajléktalanok nappali intézményi

ellátásához kapcsolódó támogatással.

3.14. A szociális étkeztetéshez kapcsolódó támogatás nem igényelhetõ azonos idõszakban, ugyanazon ellátott után a

pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos és demens személyek, és hajléktalanok nappali intézményi ellátásához

kapcsolódó támogatással.
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9. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez

A központi alrendszer azon elõirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül

eltérhet az elõirányzattól

1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az elõirányzattól:

XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM fejezetben

Otthonteremtési támogatás (20. cím, 17. alcím, 1. jogcím-csoport)

Gyermektartásdíjak megelõlegezése (20. cím, 17. alcím, 3. jogcím-csoport)

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (20. cím, 17. alcím, 5. jogcím-csoport)

GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 17. alcím, 7. jogcím-csoport)

Családi pótlék (21. cím, 1. alcím)

Anyasági támogatás (21. cím, 2. alcím)

Gyermekgondozási segély (21. cím, 3. alcím)

Gyermeknevelési támogatás (21. cím, 4. alcím)

Apákat megilletõ munkaidõ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése (21. cím, 5. alcím)

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások (21. cím, 6. alcím)

Életkezdési támogatás (21. cím, 7. alcím)

Rokkantsági járadék (22. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)

Megváltozott munkaképességûek járadéka (22. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport)

Egészségkárosodási járadék (22. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport)

Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése (22. cím, 2. alcím,

4. jogcím-csoport)

Mezõgazdasági járadék (22. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka (22. cím, 2. alcím, 6. jogcím-csoport)

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések (22. cím, 2. alcím, 8. jogcím-csoport)

Házastársi pótlék (22. cím, 2. alcím, 9. jogcím-csoport)

Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) (22. cím, 2. alcím, 13. jogcím-csoport)

Megváltozott munkaképességûek kereset-kiegészítése (22. cím, 2. alcím, 14. jogcím-csoport)

Közgyógyellátás (22. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)

4. A nyugdíjszerû ellátásban részesülõ személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes

elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter engedélyével túlléphetõ:

XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM fejezetben

Folyósított ellátások utáni térítés (22. cím, 4. alcím)

10. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 3. §-a szerinti külsõ tételek

XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM fejezetben

Családi pótlék (21. cím, 1. alcím)

Anyasági támogatás (21. cím, 2. alcím)

Gyermekgondozási segély (21. cím, 3. alcím)

Gyermeknevelési támogatás (21. cím, 4. alcím)

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka (22. cím, 2. alcím, 6. jogcím-csoport)

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben

Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék (1. cím, 1. alcím)

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék (1. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)

Megállapodás alapján fizetõk járulékai (1. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport)
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Korkedvezmény-biztosítási járulék (1. cím, 3. alcím, 11. jogcím-csoport)

Magánnyugdíjpénztárak átutalásai (1. cím, 3. alcím, 13. jogcím-csoport)

Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)

Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 2. jogcím-csoport)

Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport)

Rehabilitációs járadék (2. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)

2010. évi CLXX. törvény
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról*

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. §-a a következõ

(2a)–(2d) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nõ is, aki

a) legalább negyven év jogosultsági idõvel rendelkezik, és

b) azon a napon, amelytõl kezdõdõen az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)–b) és

e)–g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

(2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsági idõnek minõsül a keresõ tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy

tekintet alá esõ jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban,

gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe

fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idõvel szerzett szolgálati idõ.

(2c) A (2a) bekezdés alapján az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a keresõ tevékenységgel járó biztosítási

vagy azzal egy tekintet alá esõ jogviszonnyal szerzett szolgálati idõ nem éri el a harminckét évet, olyan nõ esetén

pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak

meg, a harminc évet.

(2d) A (2c) bekezdésben elõírt jogosultsági idõ – ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt – egy évvel,

minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken. Saját háztartásban

nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerûen

együtt élt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni idõszakra került ki, vagy megfelelt

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek.”

2. § A Tny. 22/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22/A. § (1) A saját jogú nyugellátásban részesülõ személy – ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása

a 83/A–83/B. § szerint szünetel – nyugellátását kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve

egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítõ tevékenysége alapján a naptári évben elért,

nyugdíjjárulék-alapot képezõ kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell.

A növelést megelõzõ naptári év elõtt elért keresetet, jövedelmet az országos bruttó átlagkereset egyes években

történõ növekedését alapul véve a növelést megelõzõ naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.

(2) A saját jogú nyugellátásban részesülõ személy kérelmére a nyugellátását az (1) bekezdés szerint kell növelni akkor

is, ha arra a jogosultságot korábban, azóta megszûnt rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs

járadék mellett szerezte. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresõ tevékenység idõtartama szolgálati idõként

nem vehetõ figyelembe.

(3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követõ

naptári évben lehet benyújtani. Ha a növelés iránti kérelem több naptári évben megszerzett keresetre, jövedelemre

vonatkozik, a növelés összegét naptári évenként kell meghatározni.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 20-i ülésnapján fogadta el.
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3. § A Tny. 62. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Egyösszegû kifizetés esetén a következõ év januárjában a nyugellátás és a baleseti járadék összegét

– az (1) bekezdés szerinti emelés végrehajtását megelõzõen – meg kell emelni az egyösszegû kifizetés összegének

alapjául szolgáló, kormányrendeletben meghatározott százalékos mérték egytizenketted részével.”

4. § (1) A Tny. 66. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Különös méltánylást érdemlõ körülmények fennállása esetén a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs

nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetõje)

„a) az öregségi nyugdíjkorhatárt elérõ személy, a rokkant vagy az árva részére kivételes nyugellátást, a rehabilitációs

járadékra való jogosultság megállapításához szükséges feltételeknek – az elõírt szolgálati idõ kivételével – megfelelõ

személy részére kivételes rehabilitációs járadékot (a továbbiakban együtt: kivételes nyugellátás) állapíthat meg,”

(2) A Tny. 66. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A kivételes nyugellátás összegét a kérelmezõ magán-nyugdíjpénztári tagságára tekintet nélkül kell megállapítani.

(3) A kivételes nyugellátás, a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély iránti kérelemrõl egyszerûsített

döntést kell hozni. A döntés a meghozatalával jogerõssé és végrehajthatóvá válik, és nem kell hivatalos iratként

kézbesíteni.”

5. § A Tny. 68. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A biztosított (volt biztosított) – legfeljebb naptári évenként egyszer – a nyugdíj-megállapító szervtõl kérheti

a szolgálati idejének, valamint a korkedvezményre és egyéb, jogszabályban meghatározott, foglalkozáshoz

kapcsolódó kedvezményre jogosító idejének megállapítását.”

6. § A Tny. a következõ 71. §-sal egészül ki:

„71. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a belföldi jogsegély iránti megkereséseket – a (2) bekezdésben foglalt

kivétellel – tizenöt munkanapon belül teljesíti.

(2) Ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez érkezett belföldi jogsegély iránti megkeresés olyan adat szolgáltatására

irányul, amely a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek nem áll rendelkezésére, de amelynek kezelésére törvény

feljogosítja, és az adat más módon nem szerezhetõ be, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a megkeresés

megérkezésétõl számított huszonkét munkanapon belül a 100. § (2) bekezdése szerint hatósági ellenõrzést folytat le,

és annak eredményérõl három munkanapon belül értesíti a megkeresõ hatóságot.”

7. § A Tny. 72. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„72. § Az egészségkárosodáson alapuló nyugellátás iránti igény elbírálásához és az ellátásra való jogosultság

felülvizsgálatához a rehabilitációs szakértõi szerv komplex minõsítést végez, és annak eredményérõl szakhatósági

állásfoglalást ad ki.”

8. § A Tny. 80. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha a bíróság az (1) bekezdés szerinti jogszabálysértést a rehabilitációs szakértõi szerv megalapozatlan

szakhatósági állásfoglalása vagy más jogszabálysértése miatt állapítja meg, a késedelmi kamatot a rehabilitációs

szakértõi szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek kimutatása alapján téríti meg. A megtérítés módjáról és

az elszámolás rendjérõl – ideértve azt is, hogy a kimutatásban foglaltakat a rehabilitációs szakértõi szerv milyen módon

ellenõrizheti – a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv és a rehabilitációs szakértõi szerv

megállapodást köt.”

9. § A Tny. 83/B. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött,)

„h) a 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi teljes nyugdíjban”

(részesülõ személy a tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetõleg egyéni vagy társas

vállalkozóként kiegészítõ tevékenységet folytat, és az általa fizetendõ nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév elsõ

napján érvényes kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg),

az éves keretösszeg elérését követõ hónap elsõ napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi

nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell.)

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 29



10. § A Tny. 87. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a baleseti rokkantsági nyugdíj vagy a baleseti hozzátartozói nyugellátás több foglalkoztatónál elszenvedett

balesetek (foglalkozási megbetegedések, szilikózis) együttes következménye alapján került megállapításra,

az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén a foglalkoztatókat olyan arányban kell kötelezni a nyugellátás

megtérítésére, amilyen az egyes üzemi balesetekbõl eredõ egészségkárosodások mértékének egymáshoz viszonyított

aránya.”

11. § A Tny. 93. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a nyugdíjfolyósító szervtõl rendszeres pénzellátásban részesülõ személy a fizetésre kötelezõ határozat jogerõre

emelkedésétõl számított tizenöt napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a követelést a pénzellátásból

történõ letiltással a nyugdíjfolyósító szerv érvényesíti a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint. Egyéb

esetben a követelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresésére az állami adóhatóság adók módjára

hajtja be.”

12. § A Tny. 96. §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított (volt biztosított) kérelmére igazolást állít ki a biztosítási

kötelezettséggel járó jogviszonyokra és a keresetekre, jövedelmekre vonatkozóan a nyilvántartásba bejelentett

adatokról.

(9) A biztosított (volt biztosított) kérheti a bejelentésre kötelezett szerv vagy személy rá vonatkozó

adatszolgáltatásának hatósági ellenõrzését, és a rendelkezésére álló bizonyítékok figyelembevételével a nyilvántartás

adatainak kiegészítését, javítását.”

13. § A Tny. 100. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre

változik:

„(2) Ha a szolgálati idõ elismerésére irányuló eljárásban, a nyugellátás megállapítására irányuló eljárásban vagy a 96. §

(9) bekezdése szerinti eljárásban a tényállás tisztázása érdekében indokolt, az adatszolgáltatásra kötelezett, illetve

az egykorú iratokat õrzõ más személy vagy szervezet birtokában lévõ olyan adatok megismerése céljából, amelynek

kezelésére törvény a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet feljogosítja, hatósági ellenõrzést kell lefolytatni.”

14. § A Tny. 101. § (1) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:

(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy)

„o) a 18. § (2b)–(2c) bekezdés szerinti, keresõ tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá esõ

jogviszonyokat”

(rendeletben határozza meg.)

15. § A Tny. a következõ 102/A–102/C. §-sal egészül ki:

„102/A. § (1) E törvénynek az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2010. évi CLXX. törvénnyel megállapított 22/A. § (1) bekezdését a 2010. december 31-ét követõen saját jogú

nyugdíjasként történt foglalkoztatásra, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítõ tevékenységre

(a továbbiakban együtt: foglalkoztatás) kell alkalmazni.

(2) A 2011. január 1-jét megelõzõen szerzett, a 22/A. § – 2011. január 1-jét megelõzõen hatályos – rendelkezéseinek

hatálya alá tartozó, korábbi nyugdíjnövelésnél figyelembe nem vett kereset, jövedelem után – idõbeli korlátozás

nélkül elõterjeszthetõ kérelemre – a 2010. december 31-ei állapotnak megfelelõen a nyugdíjat meg kell növelni.

A növelés naptári éve elõtt elért keresetet, jövedelmet a 13. § (3) bekezdése szerint kell a növelést megelõzõ naptári év

kereseti szintjéhez igazítani, egyebekben a növelés összegének kiszámítására a 22/A. § (2) bekezdésének

a) 2009. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a nyugdíjnöveléshez szükséges foglalkoztatást

2007. január 1-je és 2009. június 30-a között kezdték meg,

b) 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a nyugdíjnöveléshez szükséges foglalkoztatást

2009. június 30-át követõen kezdték meg.

(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a figyelembe vehetõ foglalkoztatás 365 napnál rövidebb, a növelés

arányosan csökkentett összegben jár.
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102/B. § E törvénynek az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLXX. törvénnyel megállapított 93. § (3) bekezdését a 2011. január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

102/C. § Az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs

nyugdíjbiztosítási szervnek 2011. február 28-áig elektronikus úton átadja azoknak az egyéni vállalkozóknak – az egyéni

vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti – adatait, akik az egyéni

vállalkozói tevékenység megkezdését, szünetelését, megszûnését, illetve az adatokban bekövetkezõ egyéb változást

2010. évben jelentették be. Az adatátadás rendjérõl az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv és

a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv megállapodást köt.”

16. § (1) A Tny.

a) 8/B. § (1) bekezdésében a „2010.” szövegrészek helyébe a „2012.” szöveg,

b) 8/C. §-ában az „A 2011.” szövegrész helyébe a „2013.” szöveg

lép.

(2) A Tny.

a) 28. § (1) bekezdésében a „szükséges és a figyelembe vehetõ szolgálati idõ együttesen is” szövegrész helyébe

a „figyelembe vehetõ szolgálati idõ” szöveg,

b) 80. § (2) bekezdésében az „eljárása vagy mulasztása” szövegrész helyébe az „eljárása, mulasztása vagy

a rehabilitációs szakértõi szerv megalapozatlan szakhatósági állásfoglalása” szöveg,

c) 80. § (4) bekezdésében a „kötelezi” szövegrész helyébe az „– a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel – határozatban

kötelezi” szöveg,

d) 83/A. § (3) bekezdésében az „emeléssel” szövegrész helyébe a „növeléssel” szöveg, az „az egyes emelések

esedékességi idõpontjának” szövegrész helyébe az „a növelés idõpontjának és az egyes emelések

esedékességének” szöveg,

e) 83/B. § (1) bekezdésében az „a)–g) pont” szövegrészek helyébe az „a)–h) pont” szöveg,

f) 87. § (1) bekezdésében a „munkavédelemi szabályzatnak, a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény

elõírásainak” szövegrész helyébe az „– a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11–12. §-a szerinti –

munkavédelemre vonatkozó szabályokban foglalt kötelezettségének” szöveg,

g) 87. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)–(1a) bekezdés” szöveg,

h) 88/A. §-ában a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,

i) 93. § (2) bekezdésében a „követelését” szövegrész helyébe a „követelését – ha e törvény másként nem

rendelkezik –” szöveg,

j) 95. § (8) bekezdésében a „szolgálati idõ tartamát” szövegrész helyébe a „szolgálati idõ, valamint

a korkedvezményre és egyéb, jogszabályban meghatározott, foglalkozáshoz kapcsolódó kedvezményre jogosító

idõ tartamát” szöveg,

k) 97. § (1) bekezdésében, 97. § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrészek helyébe a „tizenöt napon”

szöveg,

l) 101. § (1) bekezdés a) pontjában az „öregségi nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset meghatározásánál”

szövegrész helyébe az „öregségi nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset, valamint a saját jogú nyugdíjasként

történt foglalkoztatás után járó nyugdíjnövelés alapjául szolgáló kereset, jövedelem meghatározásánál” szöveg

lép.

2. A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosítása

17. § A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rjtv.) 4. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) A rehabilitációs járadék összegét ötven százalékkal csökkenteni kell, ha keresõ tevékenység folytatása esetén

a rehabilitációs járadékban részesülõ három egymást követõ hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi

átlaga meghaladja

a) a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és

b) a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér összegét.”
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18. § Az Rjtv. 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az ellátás megszûnik, illetve azt meg kell szüntetni, ha)

„e) keresõ tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs járadékban részesülõ hat egymást követõ hónapra

vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja

ea) a rehabilitációs járadék – 4. § (2) bekezdése szerinti csökkentést megelõzõen folyósított – összegének kétszeresét

és

eb) a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér összegét,”

19. § Az Rjtv. a következõ 31–32. §-sal egészül ki:

„31. § Ha a rehabilitációs járadék ellátásnak a 10. § (1) és (2) bekezdése szerint megállapított, illetve meghosszabbított

idõtartama 2011. évben telik le, de a rehabilitáció még nem fejezõdött be, a rehabilitáció sikeres megvalósulásának

érdekében – a rehabilitációs szakértõi szerv szakhatósági állásfoglalása alapján – az idõtartam egy alkalommal

meghosszabbítható, de az ellátás teljes idõtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a 4 évet.

32. § E törvénynek az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLXX. törvénnyel

a) megállapított 4. § (2) bekezdését és 13. § (1) bekezdés e) pontját a 2010. december 31-ét követõen szerzett

keresetre, jövedelemre kell alkalmazni,

b) módosított 30. § (3) bekezdését a 2011. január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

20. § Az Rjtv. 33. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

az egészségkárosodás minõsítésére, illetve a komplex minõsítésre vonatkozó részletes szakmai szabályokat.”

21. § Az Rjtv.

a) 5. § (1) bekezdésében a „jogorvoslatra” szövegrész helyébe a „jogorvoslatra, az ellátás megtérítésére” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg,

d) 7. § (4) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,

e) 7. § (6) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

f) 7. § (7) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,

g) 13. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,

h) 30. § (3) bekezdésében az „5 éven belül” szövegrész helyébe a „tíz éven belül” szöveg

lép.

3. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

módosítása

22. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Hszt.) 191. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„191. § (1) Az e törvény alapján járó nyugellátásokat és baleseti ellátásokat – az Információs Hivatal kivételével –

a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv állapítja meg.

(2) Az e törvény alapján járó nyugellátásokról és baleseti ellátásokról az Információs Hivatal tekintetében elsõ fokon

a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter által kijelölt szerv indokolt határozatban dönt.

A határozat ellen a kézbesítéstõl számított 15 napon belül a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs

miniszterhez fellebbezés nyújtható be. A polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter határozata

ellen a kézbesítésétõl számított 30 napon belül keresettel a bírósághoz lehet fordulni.”

23. § (1) A Hszt. 342. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza:)

„k) – az Információs Hivatalra vonatkozó szabályok kivételével – a nyugellátások, baleseti ellátások megállapításának

eljárási rendjét.”
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(2) A Hszt. 342. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter, hogy az Információs Hivatal

tekintetében rendeletben állapítsa meg a nyugellátások, baleseti ellátások megállapításának részletes eljárási

szabályait, továbbá kijelölje a nyugellátásokat, baleseti ellátásokat megállapító szervet vagy szerveket.”

24. § Hatályát veszti a Hszt.

a) 202. § f) pontjában a „miniszter által kijelölt” szövegrész,

b) 342. § (2) bekezdés 16. pontja.

4. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

25. § Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény

a) 7. § (5) bekezdésében az „állami adóhatóságot” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási

Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervet” szöveg,

b) 18. § (2) bekezdésében, 18. § (4) bekezdésében, 19. § (5) bekezdésében az „adóhatóságot” szövegrész helyébe

az „adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervet” szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.

(2) E törvény 1–15. §-a, 16. § (2) bekezdése, 17–21. §-a és 25. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 22–24. §-a 2011. március 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a törvény 2011. március 2-án hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi CLXXI. törvény
egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú
törvények módosításáról*

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés

a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„a) jövedelem: – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)–(1c) bekezdésekben foglaltakra –

az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó – megszerzett –

vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és

ab) azon bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési

hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;”

(2) Az Szt. 4. § (1) bekezdés mb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában fenntartó:)

„mb) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ltv.)

szerinti, magyarországi székhelyû egyház, az egyházaknak az Ltv. 14. §-a szerinti magyarországi székhelyû szövetsége,
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illetve az Ltv. 13. §-ának (2)–(3) bekezdése szerinti magyarországi székhelyû egyházi jogi személy, amennyiben

az egyház a Kormánnyal a szociális feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött, ideértve a Magyar

Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti

tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl 1997. június 20-án,

Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is (a továbbiakban együtt: egyházi

fenntartó); nem minõsül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú szervezetként jogalanyisággal

rendelkezik, így különösen a társadalmi szervezet, annak alapszabályban jogi személlyé nyilvánított szervezeti

egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, a gazdasági társaság és

a közhasznú társaság,”

(3) Az Szt. 4. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen e törvény alkalmazásában nem minõsül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési

támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának

(4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ munkavégzésnek, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény

alapján történõ munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó

foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony

keretében történõ munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

(1b) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló

törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy

egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi

jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel

40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés

értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor

a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel

85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.

(1c) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó,

az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás,

egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási

járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.”

2. § Az Szt. 10. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni)

„c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.”

3. § Az Szt. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben

kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemû igénybevétele és az errõl való

tudomásszerzés közötti idõtartamra számítható fel.”

4. § Az Szt. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § (1) A szolgáltató, intézmény vezetõje a szolgáltatásra vonatkozó igényt – az (5) bekezdésben foglalt

szolgáltatások kivételével – érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja

az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elõsegítése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
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a) a kérelmezõ természetes személyazonosító adatai,

b) a kérelmezõ telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,

c) a kérelmezõ állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és

tartózkodás jogára vonatkozó adat,

d) a kérelmezõ cselekvõképességére vonatkozó adat,

e) a kérelmezõ törvényes képviselõje, továbbá a kérelmezõ megnevezett hozzátartozója természetes

személyazonosító adatai, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,

f) a kérelem elõterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének idõpontja,

g) soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és

h) az egyszerûsített elõgondozás vagy az elõgondozás szakaszai lefolytatásának idõpontja.

(3) Ha a területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ szolgáltató, intézmény vezetõje kapacitás, illetve férõhely

hiányában a szolgáltatásra vonatkozó igényt nem teljesíti, a nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát

évente vizsgálni kell.

(4) A szolgáltató, intézmény vezetõje a szolgáltatás megkezdésekor a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített

adatokat kiegészíti az alábbi adatokkal:

a) az ellátásban részesülõ személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele,

b) az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,

c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális

rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok,

d) bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férõhely elfoglalásának idõpontja,

közgyógyellátásban részesül-e.

(5) Nem kell vezetni

a) a (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartást családsegítés esetében, amennyiben a külön

jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az elsõ interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, továbbá

falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása, utcai szociális

munka esetén,

b) családsegítés esetén a (2) bekezdés g) pontja szerinti adatokat,

c) étkeztetés, családsegítés, idõsek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali

ellátása esetén a (2) bekezdés h) pontja szerinti adatokat.

(6) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely esetén kizárólag a (2) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés a) pontja szerinti

adatokat kell nyilvántartásba venni.

(7) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén amennyiben az ellátásban részesülõ személy

Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni.

(8) A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetõségét biztosító

elektronikus úton is vezethetõ.

(9) A (2) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény

a teljesítését megelõzõen megszûnik.”

5. § (1) Az Szt. 25. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat jegyzõje az e törvényben meghatározott

feltételek szerint)

„ab) bérpótló juttatást,”

[állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások).]

(2) Az Szt. 25. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A jogosultságot megállapító szerv

a) az idõskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (a továbbiakban együtt: havi rendszeres

szociális ellátás) való jogosultság feltételeinek fennállását kétévente,

b) a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente

legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak,

az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelõ összegben tovább folyósítja.”
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6. § Az Szt. 33–37/H. §-ai helyébe a következõ rendelkezés lép:

„33. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû aktív korú személyek és családjuk részére

nyújtott ellátás. A jegyzõ aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,

a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékû egészségkárosodást

szenvedett, vagy

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)–c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt:

egészségkárosodott személy], vagy

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék

(a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási idõtartama lejárt, vagy

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresõtevékenység folytatása miatt a folyósítási idõ lejártát

megelõzõen szüntették meg, és a keresõtevékenységet követõen az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez

jogosultságot, vagy

f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelõzõ két évben az állami foglalkoztatási szervvel

legalább egy év idõtartamig együttmûködött, vagy

g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális

járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági

nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszûnt, illetve az özvegyi nyugdíj

folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szûnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelõzõen

az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttmûködött,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresõtevékenységet – ide nem

értve a közfoglalkoztatást, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében

végzett, valamint a háztartási munkát – nem folytat.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre

jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.

Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet

kifejezõ arányszáma, ahol

a) az elsõ nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelõ szülõ arányszáma

0,2-vel növekszik,

b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,

c) az elsõ és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,

d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,

e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen

kívül kell hagyni, továbbá ahol

f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

(3) Az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti elõzetes együttmûködés idõtartamának számításánál az aktív korúak

ellátásának megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy által ezen idõtartam alatt folytatott

keresõtevékenység idõtartamát is figyelembe kell venni.

(4) Az aktív korúak ellátására való jogosultság

a) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás idõtartamának

kimerítésétõl,

b) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a keresõtevékenység megszûnésétõl,

c) az (1) bekezdés g) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának megszûnésétõl

számított tizenkettõ hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.

(5) Aktív korúak ellátására egy családban egyidejûleg – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak egy személy

jogosult.

(6) Egy családban egyidejûleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy

a bérpótló juttatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.

34. § (1) Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki

a) elõzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,

b) a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszûnt

vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
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d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,

e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,

f) katonai szolgálatot teljesít,

g) közoktatási, illetõleg felsõoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy

h) az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.

(2) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek,

a) akire vonatkozóan az (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett,

b) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított pénzbeli ellátás

összegének felülvizsgálatára irányuló, a 25. § (4)–(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza,

c) aki keresõtevékenységet folytat, kivéve, ha a keresõtevékenység alapjául szolgáló jogviszonyt 90 napot meg nem

haladó idõtartamra létesítette, továbbá ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló

törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát,

d) akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes

munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerõsen megállapította, vagy

e) akinek a 36. § (2) bekezdése alapján a bérpótló juttatásra, vagy a 37/B. § (2) bekezdése alapján a rendszeres szociális

segélyre való jogosultságát meg kell szüntetni.

(3) Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a megszüntetéstõl számított harminchat

hónapon belül – ide nem értve a (2) bekezdés b), d) és e) pontja szerinti megszüntetési eseteket – az elõzetes

együttmûködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek

egyébként fennállnak.

(4) A jegyzõ a jogellenesen munkát végzõ aktív korúak ellátására jogosult személy ellátásának folyósítását

– a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét elsõ ízben megállapító jogerõs és végrehajtható határozata alapján,

a határozat jogerõre emelkedésérõl szóló értesítés megérkezését követõ hónap elsõ napjától – egy hónap idõtartamra

felfüggeszti.

35. § (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – a 37. §-ban foglaltak

szerinti kivétellel – bérpótló juttatásra jogosult.

(2) A települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként elõírhatja, hogy

a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó,

a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében

a kérelmezõ vagy jogosult által életvitelszerûen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos

terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerû használhatóságának, valamint higiénikus

állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elõ. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére

a kérelmezõt, illetve a jogosultat megfelelõ, de legalább ötnapos határidõ tûzésével a jegyzõnek – az elvégzendõ

tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania.

(3) A bérpótló juttatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresõként történõ

nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttmûködni.

(4) A bérpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

(5) Közfoglalkoztatásban részt vevõ személy esetében a bérpótló juttatásnak a 25. § (4)–(6) bekezdése szerinti

felülvizsgálatát a közfoglalkoztatás megszûnését követõen kell lefolytatni.

36. § (1) Ha a jogosult

a) 90 napnál nem hosszabb idõtartamra létesített jogviszony alapján keresõtevékenységet végez, a jogviszony

fennállásának idõtartama alatt,

b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel idõtartama alatt, vagy

c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül,

a keresetpótló juttatás folyósításának idõtartama alatt

a bérpótló juttatás folyósítása szünetel.

(2) A 34. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak

a bérpótló juttatásra jogosult személynek

a) aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttmûködés keretében számára felajánlott munkalehetõséget nem

fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek

a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg;

b) akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresõk nyilvántartásából;

c) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt

határidõig nem kérelmezi az álláskeresõként történõ nyilvántartásba vételét;

d) aki a 35. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget; vagy
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e) aki a bérpótló juttatásra való jogosultságának a 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálata során nem

igazolja, hogy a felülvizsgálat idõpontját megelõzõ egy évben, a bérpótló juttatásra való jogosultságának fennállása

alatt legalább 30 nap idõtartamban

ea) közfoglalkoztatásban vett részt, vagy

eb) keresõtevékenységet – ideértve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony

keretében végzett, valamint a háztartási munkát – folytatott, vagy

ec) munkaerõ-piaci programban vett részt, vagy

ed) az Flt. szerinti, és legalább hat hónap idõtartamra meghirdetett képzésben vett részt, vagy az ilyen képzésben való

részvétele folyamatban van.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott 30 napos idõtartam számításakor az eb)–ed) alpontok szerinti

tevékenységeknek a felülvizsgálat idõpontját megelõzõ évben teljesített idõtartamát össze kell számítani.

Amennyiben a jogosult az e) pont szerinti feltételt így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál a közérdekû

önkéntes tevékenységének idõtartamát is figyelembe kell venni.

37. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdõ napján

a) egészségkárosodott személynek minõsül, vagy

b) az 55. életévét betöltötte, vagy

c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élõ gyermekek valamelyikére tekintettel más

személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban,

terhességi-gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. §

(3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy

d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire,

egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel,

rendszeres szociális segélyre jogosult.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását

követõen következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének idõpontját

követõ hónap elsõ napjától kell megállapítani.

(3) Ha az (1) bekezdés a), c), illetve d) pontja szerinti valamely feltétel megszûnik, a feltétel megszûnését követõ hónap

elsõ napjától a 35. § (1) bekezdése szerinti ellátást kell megállapítani és a 35. § (3) bekezdése szerinti, valamint – ha

a települési önkormányzat errõl a 35. § (2) bekezdése alapján rendelkezett – a lakókörnyezet rendezettségének

biztosítására vonatkozó kötelezettséget kell elõírni. A feltétel megszûnésének hónapjára – amennyiben az aktív

korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.

(4) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi

összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére

megállapított személyi alapbér mindenkori kötelezõ legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói,

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család

fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

90%-ának szorzatával.

(5) Ha a rendszeres szociális segély összege a (4) bekezdésben foglalt számítás szerint a havi ezer forintot nem éri el,

a jogosult részére ezer forint összegû ellátást kell megállapítani.

37/A. § (1) A 37. § (1) bekezdésének b)–d) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg

és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában az e § szerinti együttmûködési

kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmûködésre kijelölt

szerv). Az együttmûködés keretében a jogosult

a) az együttmûködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét,

b) a beilleszkedését segítõ programban való részvételrõl írásban megállapodik az együttmûködésre kijelölt szervvel,

és

c) teljesíti a beilleszkedését segítõ programban foglaltakat.

(2) A beilleszkedést segítõ program az önkormányzattal együttmûködõ személy szociális helyzetéhez és mentális

állapotához igazodva kiterjedhet

a) az együttmûködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,

b) az együttmûködõ személy számára elõírt, az egyéni képességeket fejlesztõ vagy az életmódot formáló

foglalkozáson, tanácsadáson, illetõleg a munkavégzésre történõ felkészülést segítõ programban való részvételre,
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c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelõ oktatásban, képzésben történõ részvételre, különösen

az általános iskolai végzettség és az elsõ szakképesítés megszerzésére.

(3) A települési önkormányzat rendeletben szabályozza az (1) és (2) bekezdés szerinti együttmûködés eljárási

szabályait, továbbá a beilleszkedést segítõ programok típusait és az együttmûködés megszegésének eseteit.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti együttmûködés intézményi feltételeirõl a települési önkormányzat elsõsorban

a családsegítõ szolgálat útján gondoskodik.

37/B. § (1) Ha a jogosult

a) 90 napnál nem hosszabb idõtartamra létesített jogviszony alapján keresõtevékenységet végez, a jogviszony

fennállásának idõtartama alatt, vagy

b) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül,

a keresetpótló juttatás folyósításának idõtartama alatt

a rendszeres szociális segély folyósítása szünetel.

(2) A 34. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak

a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának idõtartama alatt

az együttmûködésre kijelölt szervvel fennálló együttmûködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül

ismételten megszegi.

37/C. § (1) A hajléktalan személy részére megállapított aktív korúak ellátására való jogosultságról rendelkezõ

határozatot közölni kell a fõjegyzõvel.

(2) A fõjegyzõ az aktív korúak ellátására jogosult hajléktalanokról a 18. §-ban szabályozott nyilvántartást vezeti és

gondoskodik a bérpótló juttatásnak vagy a rendszeres szociális segélynek a hajléktalan személy által meghatározott,

határozatban foglalt címre történõ folyósításáról.

(3) Ha a hajléktalan személy a (2) bekezdés szerint folyósított ellátást három hónapos idõtartamon keresztül nem veszi

át, a fõjegyzõ szünetelteti a folyósítást és az errõl szóló végzését az ellátást megállapító jegyzõvel közli, aki dönt

az ellátás fenntartásáról, illetve megszüntetésérõl.

(4) Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy több jegyzõ döntése szerint egyidejûleg kellene a (2) bekezdés

szerinti ellátást folyósítani, csak az utóbb megállapított ellátás folyósítható. Ilyen esetben a fõjegyzõ közli az ellátásra

való jogosultságot korábban megállapító jegyzõvel az általa megállapított ellátás folyósításának megszüntetésérõl

szóló határozatát.

(5) A fõvárosban az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása a hajléktalan személyek vonatkozásában

a fõjegyzõ feladata.

(6) A bérpótló juttatásra jogosult hajléktalan személy együttmûködési kötelezettsége az ellátást megállapító jegyzõ

székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn.

(7) A rendszeres szociális segélyre jogosult hajléktalan személy együttmûködési kötelezettsége azzal a települési

önkormányzat által együttmûködésre kijelölt szervvel áll fenn, amely jegyzõjének határozata alapján a fõjegyzõ

a rendszeres szociális segélyt folyósítja.

(8) Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot a fõjegyzõ állapította meg, a (6)–(7) bekezdésben

foglaltaktól eltérõen

a) a bérpótló juttatásra jogosult hajléktalan személy együttmûködési kötelezettsége az általa megjelölt tartózkodási

helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn,

b) a rendszeres szociális segélyre jogosult hajléktalan személy együttmûködési kötelezettsége a fõvárosi

önkormányzat által kijelölt szervvel áll fenn.

(9) A fõjegyzõ által az (1)–(4) bekezdés szerint folyósított bérpótló juttatás vagy rendszeres szociális segély, valamint

a közfoglalkoztatás szervezéséhez a külön törvényben foglaltak szerint nyújtott támogatás összegét a helyi

önkormányzatokért felelõs miniszter megtéríti a fõvárosi önkormányzat részére.”

7. § (1) Az Szt. 38. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A lakásfenntartási támogatást elsõsorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással

összefüggõ azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmezõ lakhatását

a legnagyobb mértékben veszélyezteti.”

(2) Az Szt. 38. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás
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tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás

összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

(3) Az Szt. 38. §-a a következõ (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli

fogyasztási szerkezetet kifejezõ arányszáma, ahol

a) a háztartás elsõ nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás elsõ és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(2b) Ha a háztartás

a) (2a) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegû családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban

részesül, vagy

b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegû családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelõ szülõ – ideértve a gyámot, a nevelõszülõt és a hivatásos

nevelõszülõt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.”

(4) Az Szt. 38. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság

és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét

– az energiaárak várható alakulására figyelemmel – az éves központi költségvetésrõl szóló törvény határozza meg.”

(5) Az Szt. 38. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult

háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.”

(6) Az Szt. 38. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági

feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét. A helyi lakásfenntartási támogatást a települési önkormányzat

a normatív, illetve az (5) bekezdésben meghatározott lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként vagy önálló

ellátásként nyújtja. Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében

a) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi

jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 250%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elõ;

b) a támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra jutó, 100 forintra kerekített összege nem

lehet kevesebb 2500 forintnál;

c) az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább két alkalommal benyújtható legyen;

d) a lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költséget úgy kell szabályozni, hogy az

önkormányzat

da) az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegét határozza meg a (10) bekezdésben szereplõ

– a településen jellemzõ – költségek figyelembevételével, vagy

db) tételesen határozza meg a költség típusait, melynek során legalább a (10) bekezdésben szereplõ költségeket

figyelembe kell venni.”

8. § Az Szt. 44. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg

a) 100%-a a 41. § (1) bekezdésében,

b) 130%-a a 43/A. § (1) bekezdésében, és

c) 80%-a a 43/B. § (1) bekezdésében

foglalt esetben.”
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9. § Az Szt. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„58. § A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter – a jogszabályokban meghatározott szakmai, módszertani

feladatok ellátására – módszertani intézményeket jelöl ki, és e feladatok ellátására a módszertani intézménynek

miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egyedi támogatást nyújt.”

10. § Az Szt. 58/B. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Egyházi Fenntartók Tanácsa a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter véleményezõ, javaslattevõ,

tanácsadó szerveként mûködik.”

11. § Az Szt. 59/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az intézményvezetõ a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelõzõen megvizsgálja,

valamint – amennyiben a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn – az igénybevétel

során a határozott idõ leteltét követõen felülvizsgálja. A szociális rászorultság fennállását nem kell felülvizsgálni a 65. §

(4) bekezdés a) pontja szerinti személy esetén.”

12. § Az Szt. 60. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú – külön jogszabályban

meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen mûködtethetõ. Amennyiben a helyi sajátosságok

alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közremûködésével valósítható meg, a tanyagondnokok

által ellátandó körzetek határait – figyelemmel a lakosságszám korlátra – a fenntartó települési önkormányzat

rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhetõ meg.

Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követõen a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely

lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább

mûködtethetõ.”

13. § Az Szt. 92. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról

a) a helyi önkormányzat,

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre

kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint

rendeletet alkot.”

14. § Az Szt. 92/I. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„92/I. § A szociális alap- és szakvizsga szabályait és a szakvizsgára kötelezettek körét miniszteri rendelet határozza

meg.”

15. § Az Szt. IV. Fejezete a következõ VIII. címmel és 92/L–92/M. §-sal egészül ki:

„VIII. cím

Szociális igazgatási bírság

92/L. § (1) A mûködést engedélyezõ szerv szociális igazgatási bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki

a) szociális szolgáltatást mûködési engedély nélkül nyújtó, illetve ilyen szolgáltatást mûködtetõ vagy szervezõ

személlyel, szervezettel és az ilyen szervezet nevében – különösen a szolgáltatás iránt érdeklõdõknél, illetve

az igénybe vevõknél – eljáró személlyel szemben,

b) a fenntartóval, a jogsértés során a fenntartó nevében eljáró személlyel, illetve a szociális szolgáltató, intézmény

vezetõjével szemben, ha a fenntartó, illetve a szociális szolgáltató, intézmény az ellátottak e törvényben biztosított

valamely jogát megsérti, így különösen, ha az ellátottak, törvényes képviselõik, illetve az ellátotti érdek-képviseleti

szervek felé fennálló tájékoztatási, bejelentési kötelezettséget megszegik, az ellátottat vagy az ellátotti

érdekképviseleti szervet akadályozzák jogai gyakorlásában, illetve abban, hogy a mûködést engedélyezõ szervhez,

más hatósághoz vagy az ellátottjogi képviselõhöz forduljon, vagy a szociális szolgáltató, intézmény vezetõje, illetve

a fenntartó a panaszt határidõben nem vizsgálja ki,

c) a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult személlyel szemben, ha a fenntartó a jogszabályban elõírt

határidõben nem kéri a mûködési engedély módosítását vagy visszavonását,
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d) ha jogszabály kivételt nem tesz, a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult személlyel szemben, ha

a fenntartó a mûködést engedélyezõ szerv felé fennálló, jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségét

határidõben nem teljesíti,

e) a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjével vagy – ha a feltételeket a fenntartó nem biztosítja – a fenntartóval

szemben, ha a szociális szolgáltató, intézmény nem nyújtja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az engedélyezett

szociális szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján nyújtania kell,

f) az állami fenntartású szociális szolgáltató, intézmény vezetõjével szemben, ha a 94/C. § vagy a 2011. január 1-jét

megelõzõen hatályos 94/B. § szerinti megállapodás, annak módosítása vagy a szociális szolgáltató, intézmény

vezetõje által történõ megszüntetése jogszabályba ütközik,

g) az egyházi és nem állami fenntartóval, valamint a 94/C. §, illetve a 2011. január 1-jét megelõzõen hatályos 94/D. §

szerinti megállapodás megkötése, módosítása, illetve megszüntetése során az egyházi, nem állami fenntartó nevében

eljáró személlyel szemben, ha a megállapodás, annak módosítása vagy a fenntartó által történõ megszüntetése

jogszabályba ütközik,

h) a fenntartóval szemben, ha – térítésmentes szociális szolgáltatások kivételével – intézményi térítési díjat nem

állapít meg,

i) a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjével vagy – ha a személyi térítési díjat, illetve a költõpénzt a fenntartó

állapította meg – a fenntartóval szemben, ha a személyi térítési díj, illetve a költõpénz megállapítására vagy összegére

vonatkozó szabályokat megszegik,

j) a fenntartóval, valamint állami fenntartású intézmény esetén a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjével, egyházi

vagy nem állami fenntartású intézmény esetén a 94/C. §, illetve a 2011. január 1-jét megelõzõen hatályos 94/D. §

szerinti megállapodás megkötése, módosítása, illetve megszüntetése során a fenntartó nevében eljáró személlyel

szemben, ha az egyszeri hozzájárulás megállapítására, összegére, megfizetésére vagy visszafizetésére vonatkozó

szabályokat megszegik,

k) a fenntartóval és a nevében vagyoni elõnyt kérõ személlyel szemben, valamint azzal a személlyel, szervezettel

szemben, amelynek a vagyoni elõnyt nyújtották, ha a 119/A. § szerinti tilalmat megsértik.

(2) A szociális foglalkoztatást engedélyezõ szerv bírságot szabhat ki

a) a foglalkoztatóval szemben, ha jogszabályban elõírt határidõben nem kéri a foglalkoztatási engedély módosítását,

b) a foglalkoztatóval, a szociális intézmény vezetõjével szemben, ha a szociális foglalkoztatásra vonatkozó,

jogszabályban elõírt adatszolgáltatási kötelezettségének ismételten nem, vagy nem a meghatározott módon tesz

eleget,

c) a foglalkoztatóval, a szociális intézmény vezetõjével szemben, ha a szociális foglalkoztatásra nem külön jogszabály

szerinti szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat során kiállított szakvéleménynek megfelelõen vagy

e szakvélemény hiányában kerül sor,

d) a fenntartóval, a szociális intézmény vezetõjével, a foglalkoztatóval szemben, ha a szociális intézményi

ellátottakat – szociális foglalkoztatás keretében – a foglalkoztatási engedélyben nem szereplõ tevékenységi körben

foglalkoztatja,

e) a foglalkoztatóval, a szociális intézmény vezetõjével szemben, ha a szociális foglalkoztatás során megsérti a 99/D. §

(2)–(5) bekezdésében, illetve a 99/E. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az országos jelentési rendszert mûködtetõ szerv bírságot szabhat ki a fenntartóval szemben, ha az országos

jelentési rendszerbe történõ bejelentési kötelezettségét határidõben részben vagy egészben nem teljesíti, vagy

valótlan adatot szolgáltat.

(4) Nem szabható ki bírság, ha a jogsértés elkövetésétõl, illetve a jogsértõ állapot megszûnésétõl számított öt év eltelt,

vagy a (3) bekezdés szerinti esetben a hibás vagy hiányos adatról – az adatszolgáltatással megegyezõ módon –

a fenntartó vagy a szociális szolgáltató, intézmény értesítette az országos jelentési rendszert mûködtetõ szervet.

Ha a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás

azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik

el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

(5) A szociális szolgáltató, intézmény vezetõjére vonatkozó rendelkezéseket arra a személyre is alkalmazni kell, aki

a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjének jogszabályban meghatározott azon feladatát ellátja, amelybõl származó

jog gyakorlásával, illetve kötelesség megszegésével a jogsértést elkövették.

(6) Az (1)–(2) bekezdés alapján bírság több jogsértés esetén halmozottan, illetve – a jogsértés jellegétõl és a felelõsség

mértékétõl függõen – több személlyel, szervezettel szemben is kiszabható. A (3) bekezdés alapján bírságot

a mulasztással érintett szociális szolgáltatók, intézmények, telephellyel rendelkezõ szociális szolgáltató, intézmény
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esetén a mulasztással érintett ellátást nyújtó székhely és a mulasztással érintett telephelyek száma szerint

halmozottan is kiszabható, további halmazatban történõ megállapításnak nincs helye.

(7) Ha a bírsággal sújtott személy vagy szervezet a megállapított határidõn belül nem intézkedik a jogellenesség

megszüntetése érdekében, a bírság ismételten kiszabható.

(8) A bírság más jogkövetkezményekkel egyidejûleg is alkalmazható.

92/M. § (1) A bírság legmagasabb összege

a) a 92/L. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 500 000 forint,

b) a 92/L. § (3) bekezdése szerinti esetben 50 000 forint,

c) az a)–b) pontban nem említett esetben 200 000 forint.

(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire, így különösen a jogsértés súlyára, a jogsértéssel okozott

érdeksérelem nagyságára, a jogsértõ állapot idõtartamára, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására és – fenntartóra

kiszabott bírság esetén – a bírság megfizetésének az ellátás színvonalára gyakorolt hatására tekintettel kell

meghatározni.

(3) A jogerõsen kiszabott és meg nem fizetett bírság köztartozásnak minõsül, és adók módjára kell behajtani, amelyrõl

az állami adóhatóság gondoskodik.

(4) A bírságból befolyt összeget a mûködést engedélyezõ szervek ellenõrzési feladatainak támogatására kell

felhasználni.”

16. § Az Szt. 93. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvõképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére

nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges

a törvényes képviselõ beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.”

17. § Az Szt. 94. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését

a) a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat képviselõ-testületének határozata,

b) a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése,

c) a bírói ítélet,

d) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyámhivatal határozata (a továbbiakban a)–d) pont

alattiak együtt: beutaló határozat),

e) a személyes gondoskodás iránti kérelemrõl dönteni jogosult személy intézkedése

alapozza meg.”

18. § Az Szt. 94/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az intézményvezetõ a döntésrõl értesíti az ellátást igénylõt, illetve törvényes képviselõjét. Elutasítás esetén

az értesítés írásban történik.”

19. § Az Szt. 94/B. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„94/B. § (1) Az állami fenntartású intézmény vezetõje – a 20. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján – az igények

beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylõk elhelyezésérõl.

(2) Ha az ellátást igénylõ soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezetõ dönt a soron kívüli

elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá – több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén –

az igények teljesítésének sorrendjérõl.”

20. § Az Szt. 94/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„94/C. § (1) Az ellátás igénybevételének megkezdése elõtt

a) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezetõ (szolgáltató vezetõje),

b) egyházi és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy

az ellátást igénylõvel, illetve törvényes képviselõjével írásban megállapodást köt.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerint megállapodást kötni

a) népkonyhán történõ étkeztetés,

b) családsegítés,

c) falu- és tanyagondnoki szolgáltatás,
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d) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbû ellátás,

e) utcai szociális munka,

f) hajléktalanok nappali melegedõje,

g) hajléktalanok éjjeli menedékhelye,

h) ha az ellátás idõtartama a 30 napot nem haladja meg, hajléktalanok átmeneti szállása

esetén.

(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza

a) az ellátás kezdetének idõpontját,

b) az intézményi ellátás idõtartamát (a határozott vagy határozatlan idõtartam megjelölését),

c) az igénybevevõ számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,

d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési

kötelezettséggel jár,

e) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak

beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat,

f) az ellátás megszüntetésének módjait.”

21. § Az Szt. 94/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„94/D. § Ha az egyházi, illetve nem állami fenntartó a helyi önkormányzattal, társulással vagy állami szervvel ellátási

szerzõdést kötött, és az ellátási szerzõdés hatálya alá tartozó esetben a szociális szolgáltatásra irányuló kérelmet

elutasítja, az ellátást igénylõt és törvényes képviselõjét írásban köteles értesíteni. Ebben az esetben az ellátást igénylõ

és törvényes képviselõje a döntés ellen a közléstõl számított nyolc napon belül az ellátási szerzõdést megkötõ helyi

önkormányzathoz, társuláshoz vagy állami szervhez fordulhat. A helyi önkormányzat, a társulás vagy állami szerv

a kérelemrõl határozattal dönt.”

22. § Az Szt. 94/E. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az ellátást igénybe vevõnek joga van az intézmény mûködésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok

megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetõje évente tájékoztatót készít az intézmény

gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást

az ellátást igénybe vevõ részére. A tájékoztató tartalmazza)

„b) a 115/A. § (1) bekezdése szerinti, térítésmentesen biztosított szolgáltatások kivételével az intézményi térítési díj

havi összegét,”

23. § Az Szt. 94/G. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„94/G. § (1) Az Eütv. 188. § d) pontjában meghatározott betegeket ellátó valamennyi bentlakásos intézményben

az Eütv. szerinti veszélyeztetõ vagy közvetlen veszélyeztetõ magatartás tanúsítása esetén a pszichiátriai betegek

jogaira vonatkozó rendelkezések figyelembevétele mellett az Eütv. 192. §-át kell alkalmazni az e § szerinti eltérésekkel.

(2) Az Eütv. 192. §-a alkalmazása során az Eütv. szerinti kezelõorvos feladatait az intézmény orvosa látja el, valamint

a korlátozó módszerek, eljárások (a továbbiakban együtt: korlátozó intézkedés) alkalmazását a külön jogszabályban

meghatározott írásos formában kell dokumentálni. Az intézmény orvosának elérhetõsége hiányában

az intézményvezetõ által mûszakonként kijelölt, a korlátozó intézkedés alkalmazására döntési joggal rendelkezõ ápoló

jogosult az intézkedés elrendelésére, ebben az esetben az intézmény orvosát és az intézmény vezetõjét a korlátozó

intézkedés alkalmazásáról haladéktalanul tájékoztatni kell.

(3) Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés alkalmazásáról tájékoztatja az intézmény vezetõjét.

Az intézményvezetõ feladata az intézkedéshez szükséges feltételek, illetve szükség esetén a többi ellátott védelmének

biztosítása. A korlátozásról az intézményvezetõ negyvennyolc órán belül köteles tájékoztatni a törvényes képviselõt és

az ellátottjogi képviselõt.

(4) A korlátozó intézkedés alkalmazása ellen az ellátást igénybe vevõ vagy törvényes képviselõje panasszal élhet

az intézmény fenntartójánál. A panasz kivizsgálásához és a döntéshez a fenntartó szakértõként pszichiáter szakorvost

vesz igénybe.”
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24. § Az Szt. 94/L. § (2) bekezdése a következõ f) és g) ponttal egészül ki:

(Közfeladatot ellátó személynek minõsül az alábbi munkaköröket betöltõ személy:)

„f) az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, intézményvezetõ ápoló, gondozó, szociális, mentálhigiénés

munkatárs,

g) a falu- és a tanyagondnok.”

25. § Az Szt. 113. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1)–(2) bekezdés rehabilitációs alkalmassági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni

a szenvedélybeteg, továbbá a hajléktalan személy esetén.”

26. § (1) Az Szt. 115. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kötelezett által fizetendõ térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezetõ konkrét

összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylõt az ellátás igénybevételét megelõzõen írásban tájékoztatja.

Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív

számot, a személyi térítési díj összege nulla.”

(2) Az Szt. 115. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A szolgáltatási önköltséget az elõzõ év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási

önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidõszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás

az elõzõ évben nem mûködött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe

venni.”

27. § Az Szt. 115/A. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre

módosul:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani.”

28. § Az Szt. 116. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál)

„c) kiskorú igénybe vevõ esetén a családban egy fõre jutó rendszeres havi jövedelmet”

(kell figyelembe venni.)

29. § Az Szt. 117. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„117. § (1) Az intézményi ellátásért fizetendõ személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

a) 15%-át a nappali ellátást,

b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést,

c) 60%-át az átmeneti elhelyezést

nyújtó intézmények esetén.

(2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendõ személyi térítési díj meghatározása

során meg kell állapítani az ellátást igénylõre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja

meg az ellátott havi jövedelmének

a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,

b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést

nyújtó intézmények esetén.

(3) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyezõ összeg,

ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.

(4) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és

az ellátott jelentõs pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyezõ összeg

azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentõs pénzvagyonból kell

fedezni.

(5) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és

az ellátott nem rendelkezik jelentõs pénzvagyonnal, – rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon

kivételével – a személyi térítési díj a jelentõs ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak

az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyezõ összeg.
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(6) E § alkalmazásában jelentõs pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege,

betétszerzõdés vagy takarékbetét-szerzõdés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell

tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor

meghaladja.

(7) E § alkalmazásában jelentõs ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell

figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat idõpontjában az ellátást igénylõ, ellátott tulajdonában

álló ingatlant, valamint az õt illetõ hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékû jogot, illetve az ellátás igénylését

vagy a felülvizsgálatot megelõzõ 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon

esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.”

30. § Az Szt. 119/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„119/A. § (1) Az ellátottól, törvényes képviselõjétõl, hozzátartozójától [Ptk. 685. § b) pontja], az ellátott tartására

jogszabály, szerzõdés vagy bírósági határozat alapján köteles személytõl, valamint a térítési díjat vagy az egyszeri

hozzájárulást megfizetõ személytõl a térítési díjon és az egyszeri hozzájáruláson kívül más jogcímen a szociális

szolgáltatásért, illetve az intézményben történõ elhelyezésért a szolgáltató, az intézmény, a fenntartó vagy egy

harmadik személy számára pénzbefizetés vagy más vagyoni elõny nyújtása – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –

nem kérhetõ.

(2) A tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülõ személy írásbeli kezdeményezésére az ellátott, illetve

az (1) bekezdésben megjelölt személy az intézménnyel e célból kötött szerzõdésben vállalhatja, hogy a jogszabályban

elõírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek megtérítésének teljes összege

kizárólag a szerzõdésben meghatározott célokra fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerzõdés megkötésétõl

számított öt éven belül – haláleset kivételével – megszûnik, a költségeknek a fennmaradó idõre jutó arányos részét

az intézmény köteles visszafizetni.”

31. § Az Szt. 119/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„119/C. § (1) Az intézmény (szolgáltató) vezetõje az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését

megelõzõen megvizsgálja az ellátást igénylõ

a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,

b) havi jövedelmét és jelentõs pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén,

c) havi jövedelmét, jelentõs pénzvagyonát és jelentõs ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és

ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén.

(2) Az intézmény (szolgáltató) vezetõje a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott

a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,

b) havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén,

c) havi jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.”

32. § (1) Az Szt. 132. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„s) a bírság megállapításának és megfizetésének részletes eljárási szabályait;”

(2) Az Szt. 132. § (2) bekezdésének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés

a következõ o) ponttal egészül ki:

„Felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza”

„o) az Egyházi Fenntartók Tanácsának összetételére, megalakítására és mûködésére vonatkozó részletes

szabályokat.”

(3) Az Szt. 132. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza

a) a bérpótló juttatásra jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében elõírt

részletes szabályokat,

b) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak a 37. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakon túli, az aktív

korúak ellátására jogosult személy családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára vonatkozó feltételeit,

valamint a feltételek fennállásának igazolási szabályait,
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c) a rendszeres szociális segélyben részesülõ személyek együttmûködésének eljárási szabályait, a beilleszkedést

segítõ programok típusait és az együttmûködés megszegésének eseteit, és

d) az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait.”

33. § (1) Az Szt. a következõ 140/A. §-sal egészül ki:

„140/A. § (1) E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási

tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 33–37/C. §-ában foglaltakat a 2011.

január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell, azzal, hogy amennyiben az aktív korúak ellátására való

jogosultság a 2011. január 1-jét megelõzõen benyújtott kérelem alapján fennáll és a jogosult a 2010. december 31-én

hatályos rendelkezések szerint a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság feltételeinek felel meg, részére

a kérelem benyújtásának idõpontjától a 2010. december 31-éig terjedõ idõszakra rendelkezésre állási támogatásra

való jogosultságot kell megállapítani.

(2) Azon személy esetében, akinek a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsága 2010. december 31-én fennáll,

2011. január 1-jétõl a bérpótló juttatásra vonatkozó rendelkezéseket az aktív korúak ellátására való jogosultság

felülvizsgálata nélkül alkalmazni kell. A bérpótló juttatásra való jogosultságról a (3) bekezdés a) pontja szerinti

felülvizsgálat alkalmával vagy – ha az korábban esedékes – a 25. § (5) vagy (6) bekezdése szerinti felülvizsgálat

alkalmával kell határozatot hozni.

(3) Arra a bérpótló juttatásra jogosult személyre tekintettel, akinek a rendelkezésre állási támogatásra való

jogosultsága 2010. december 31-én fennáll

a) az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálatát a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság

idõtartamának figyelembevételével, és a 2010. december 31-én hatályos 25. § (4) bekezdése szerinti idõpontban, de

legkésõbb 2011. április 30-áig,

b) a bérpótló juttatásra való jogosultság 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálatát a bérpótló juttatásra való

jogosultságot megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy év elteltével

kell elvégezni.

(4) 2011. január 1-jét követõen közcélú foglalkoztatásra irányuló munkaszerzõdést meghosszabbítani nem lehet.

(5) A 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján megkötött hatósági szerzõdések 2011. január 1-jén

megszûnnek, azzal, hogy az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása esetén a 2010. december 31-én

hatályos 37/C. § (4) bekezdése szerinti személy részére 2011. január 1-jétõl rendszeres szociális segélyt kell folyósítani.”

(2) Az Szt. a következõ 140/B. §-sal egészül ki:

„140/B. § E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási

tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 117. §-ának és 119/C. §-ának

rendelkezéseit

a) azokra kell alkalmazni, akik 2011. január 1-jét követõen kötnek a 94/C. § szerinti megállapodást,

b) azok esetében, akik 2010. december 31-én alapszolgáltatásban vagy átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi

ellátásban részesülnek, a személyi térítési díj soron következõ felülvizsgálatakor kell alkalmazni,

c) azokra kell alkalmazni, akik 2010. december 31-én tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülnek és

a fennálló megállapodásukat 2011. január 1-jét követõen a 117. § és 119/C. § alkalmazására vonatkozóan közös

megegyezéssel módosítják.”

(3) Az Szt. a következõ 140/C. §-sal egészül ki:

„140/C. § Az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevõ települési önkormányzat

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló, 2011.

január 1-jén hatályos rendeletét 2011. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási megállapodásban erre

kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl,

valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló szabályokat.”

(4) Az Szt. a következõ 140/D. §-sal egészül ki:

„140/D. § E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási

tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 92/M. § (1) bekezdés a) pontját

a bírság összegének meghatározása során abban az esetben kell alkalmazni, ha a jogsértést 2011. január 14-ét

követõen követték el, vagy a jogsértõ állapot 2011. január 14-ét követõen fennáll, egyéb esetben a 92/L. § (1) bekezdés

a) pontja szerinti jogsértés miatt kiszabható bírság legmagasabb összege 200 000 forint. A 92/L. § (1) bekezdés

h) pontja alapján állami fenntartóval szemben bírság akkor szabható ki, ha a jogsértõ állapot 2011. január 14-ét

követõen fennáll.”
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(5) Az Szt. a következõ 140/E. §-sal egészül ki:

„140/E. § E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási

tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 38. § (1a)–(3) bekezdését, valamint (6)

és (9) bekezdését a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt 2011. augusztus 31-ét követõen indult

eljárásokban kell alkalmazni.”

34. § Az Szt.

1. 4. § (1) bekezdés i) pontjában az „a rendelkezésre állási támogatás,” szövegrész helyébe az „a rendelkezésre állási

támogatás, a bérpótló juttatás,” szöveg,

2. 8. § (1) bekezdésében a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg,

3. 10. § (7) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

4. 18. § k) pontjában, 25. § (6), (10) és (11) bekezdésében, 25. § (12) bekezdés b) pontjában a „rendelkezésre állási

támogatásra” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásra” szöveg,

5. 26/A. § (3) bekezdésében a „benyújtásának idõpontjától számított három munkanapon” szövegrész helyébe

a „megérkezését követõ naptól számított öt napon” szöveg,

6. 33. § (1) bekezdésének a felsorolást lezáró szövegében az „a közfoglalkoztatást és az egyszerûsített foglalkoztatásról

szóló törvény szerint legfeljebb harmincegy napra létesített munkaviszony keretében végzett munkát” szövegrész

helyébe az „a közfoglalkoztatást, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony

keretében végzett, valamint a háztartási munkát” szöveg,

7. 48. § (1) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,

8. 50/A. § (4) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,

9. 50/A. § (10) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,

10. 58/B. § (1) bekezdésében, 65/E. §(2) bekezdésében, 92. § (10) bekezdésében, 92/E. § (3) bekezdésében, 94/A. §

(1) bekezdés d) pontjában, 124. § (4) bekezdésében a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „nyugdíjpolitikáért”

szöveg,

11. 60. § (2) bekezdésében a „falugondnoki szolgálat” szövegrész helyébe a „falugondnoki szolgáltatás” szöveg,

12. 65/F. § (1) bekezdés b) pontjában a „tizennyolcadik” szövegrész helyébe az „az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel

a tizennyolcadik” szöveg,

13. 67. § (1) bekezdésében a „94/B., illetve 94/D. §” szövegrész helyébe a „94/C. §” szöveg,

14. 90. § (4) bekezdésében a „más helyi önkormányzattal” szövegrész helyébe a „más helyi önkormányzattal vagy

társulással” szöveg,

15. 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „meghatározza” szövegrész helyébe a „konkrét összegben meghatározza” szöveg,

16. 93. § (1) bekezdésében a „kérelmére, indítványára” szövegrész helyébe a „szóbeli vagy írásbeli kérelmére,

indítványára” szöveg,

17. 94/K. § (1) bekezdésében az „a személyes adatok kezelésérõl” szövegrész helyébe az „az egészségügyi és a hozzájuk

kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl” szöveg,

18. 99. § (1) és (2) bekezdésében a „bentlakásos” szövegrész helyébe a „tartós bentlakásos” szöveg,

19. 102. § (4) bekezdésében az „a 94/D. § szerinti” szövegrész helyébe az „egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató,

intézmény esetén a 94/C. § szerint megkötött” szöveg,

20. 112. § (5) bekezdésében a „kötelezõ elõtakarékossági rendszert kell mûködtetni” szövegrész helyébe

az „elõtakarékossági rendszer mûködtethetõ” szöveg,

21. 112. § (6) bekezdésében a „94/B. § (2) bekezdése, illetve a 94/D. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „94/C. §

(3) bekezdése” szöveg,

22. 117/B. §-ában a „117. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „117. §-ban” szöveg,

23. 124. § (1) bekezdésében a „rendelkezésre állási támogatás” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatás” szöveg,

az „a 37/B. § (1) bekezdése szerinti személynek folyósított rendszeres szociális segély összegének” szövegrész helyébe

az „a rendszeres szociális segély folyósított összegének” szöveg

lép.

35. § (1) Hatályát veszti az Szt.

a) 4. § (1) bekezdés n) pontja,

b) 20/A. §-a,

c) 22. §-ában a „ , valamint a 20/A. §-ban” szövegrész,
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d) 56. § (1) bekezdésében a „nyújtó ellátást (a továbbiakban: személyes gondoskodás)” szövegrész,

e) 62. § (2) bekezdés második mondata,

f) 80. § (3) bekezdés g) pontja,

g) 114. § (3) bekezdés b) pontja,

h) 115. § (6) bekezdésében az „ , illetve étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családja” szövegrész,

i) 116. § (1) bekezdés b) pontja,

j) 119. § (2) bekezdésében az „ , idõsotthoni ellátás esetében a 119/C. § (5) bekezdése szerinti vagyonán” szövegrész,

k) 124. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az Szt. 92/K. § (8) és (9) bekezdése.

2. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

36. § (1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § o) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„o) várandós anya válsághelyzete: olyan családi, környezeti, szociális, társadalmi helyzet vagy ezek következtében

kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal

veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését,”

(2) A Gyvt. 5. § sb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában fenntartó:)

„sb) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ltv.)

szerinti, magyarországi székhelyû egyház, az egyházaknak az Ltv. 14. §-a szerinti magyarországi székhelyû szövetsége,

illetve az Ltv. 13. §-ának (2)–(3) bekezdése szerinti magyarországi székhelyû egyházi jogi személy, amennyiben

az egyház a Kormánnyal a gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy a szociális feladatok ellátására is kiterjedõ

megállapodást kötött, ideértve a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház

magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû

kérdésrõl 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is

(a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó); nem minõsül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú

szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a társadalmi szervezet, annak alapszabályban jogi személlyé

nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége,

a gazdasági társaság és a közhasznú társaság,”

37. § A Gyvt. 17. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

(Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történõ

nevelkedésének elõsegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzése és megszüntetése érdekében – a törvényben

meghatározott alaptevékenység keretében)

„k) a munkaügyi hatóság.”

38. § A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A települési önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre való jogosultsága)

„a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában,”

(pénzbeli támogatást folyósít.)

39. § A Gyvt. 20/B. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A települési önkormányzat jegyzõje annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítõ gyermekvédelmi

támogatásra való jogosultsága)

„a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapra járó kiegészítõ

gyermekvédelmi támogatás összege mellett –,”

(pótlékot folyósít.)
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40. § A Gyvt. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes

képviselõjét, illetve a fiatal felnõttet tájékoztatni kell)

„c) az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnõtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a látogatás,

a távozás és a visszatérés rendjérõl

ca) a gyermekek átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, ha

a gyermek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozói külön élnek,

cb) a családok átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, ha

a gyermeknek van különélõ, kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója,

cc) a gyermekotthonban biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásnál

(a ca)–cc) alpontokban szereplõ intézmények a továbbiakban együtt: bentlakásos gyermekintézmény),

cd) a helyettes szülõnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál és

ce) a nevelõszülõnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásnál,”

41. § A Gyvt. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„34. § (1) A bentlakásos gyermekintézményben, a helyettes szülõnél és a nevelõszülõnél biztosított személyes

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál és gyermekvédelmi szakellátásnál a gyermek és szülõje vagy más

kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója (a továbbiakban együtt: kapcsolattartásra jogosult) közötti kapcsolattartás

formái:

a) a folyamatos és idõszakos kapcsolattartás

aa) a gyermek tartózkodási helyén történõ meglátogatásával, illetve

ab) a gyermek elvitelének jogával és visszaadásának kötelezettségével, vagy

ac) felügyelt kapcsolattartás keretében, és

b) a levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés.

(2) A bentlakásos gyermekintézményben, a helyettes szülõnél és a nevelõszülõnél biztosított személyes gondoskodást

nyújtó gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás során elõ kell segíteni, hogy a kapcsolattartásra

jogosult a gyermekkel kapcsolatot tartson fenn, feltéve, hogy a szülõ nem áll a gyermek vagy a gyermeket nevelõ

személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt ideiglenes megelõzõ távoltartás vagy megelõzõ távoltartás, továbbá

a büntetõeljárásban elrendelhetõ távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt, vagy a gyermek súlyos bántalmazása

miatt nem szüneteltették a szülõ kapcsolattartási jogának gyakorlását.

(3) A gyámhivatal a kapcsolattartásról a gyermek vér szerinti családjával, testvéreivel való kapcsolat fenntartása,

a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülésének elõsegítése érdekében dönt. A kapcsolattartás formájának és

gyakoriságának elbírálása során a gyámhivatal mérlegeli a gyermekjóléti alapellátás vagy a gyermekvédelmi

szakellátás igénybevételének okát, valamint a kapcsolattartásra jogosult magatartását és körülményeit.

(4) A gyámhivatal által elrendelt felügyelt kapcsolattartás esetén a kapcsolattartást szabályozó jogszabályokban

meghatározottak szerint, a gyámhivatal határozatában meghatározott helyszínen kerül sor a kapcsolattartásra.

(5) Ha a (2) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn, a kapcsolattartásra jogosult az átmeneti

gondozásban részesülõ gyermeket a bentlakásos gyermekintézmény házirendje vagy a helyettes szülõi hálózatot

mûködtetõvel történt elõzetes egyeztetés szerint, a gondozás helyszínén látogathatja. A látogatás alkalmával

biztosítani kell a kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeit. Átmeneti gondozásban részesülõ gyermek

esetén a kapcsolattartásról a gyámhivatal kérelemre dönt. A gyámhivatal szükség esetén felügyelt kapcsolattartást

rendel el.

(6) Az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, továbbá az átmeneti és tartós

nevelésbe vett gyermekkel történõ kapcsolattartásról a gyámhivatal hivatalból dönt. A gyermek legfeljebb két napra

történõ eltávozásának és két napnál hosszabb idõtartamú szabadságának engedélyezését a gyámhivatal döntése

alapozza meg. A gyermek gyámja jelzi a gyámhivatalnak, ha a kapcsolattartás végrehajtása során a kapcsolattartásra

jogosult és a gyermek vagy a kapcsolattartásra jogosult és a gyám között vita keletkezik.

(7) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás szempontjából nem tekinthetõ rendszeres kapcsolattartásnak a levélírás,

a telefonhívás, a csomagküldés és a gyámhivatal határozatában szabályozottól jelentõsen eltérõ évenkénti egy-két

látogatás.

(8) A kapcsolattartással összefüggõ, a gyermek számára a bentlakásos gyermekintézményben, a helyettes szülõnél és

a nevelõszülõnél biztosított teljes körû ellátás által nem fedezett költségeket a kapcsolattartásra jogosult viseli.

A települési önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában nyújthat segítséget [21. § (2) bek.]
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a kapcsolattartásra jogosult számára a kapcsolattartással összefüggõ költségek viseléséhez, különösen az utazási

költségekhez, illetve a kapcsolattartásra jogosult otthonában történõ kapcsolattartás esetén a gyermek ellátásának

költségeihez. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat a kapcsolattartást szabályozó jogszabályokban

meghatározottak szerint nyújt segítséget és támogatást a kapcsolattartás megvalósításához.”

42. § A Gyvt. 39. § (4) bekezdés a) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében)

„a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elõsegíteni a gyermek

problémáinak rendezését, a családban jelentkezõ mûködési zavarok ellensúlyozását,”

„c) kezdeményezni

ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,

cb) szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét,

cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,

cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy

ce) a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú

elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét.”

43. § A Gyvt. 42. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A bölcsõde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsõdei szünet idejére a szülõ

kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának megszervezésérõl.”

44. § A Gyvt. 51. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A családok átmeneti otthona a felnõtt és a gyermek együttes ellátása során)

„b) befogadja a válsághelyzetben lévõ bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetrõl kikerülõ anyát és

gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét.”

45. § (1) A Gyvt. 54. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Speciális hivatásos nevelõszülõ az a hivatásos nevelõszülõ, aki a képesítési elõírásoknak megfelel, és alkalmas

a nála elhelyezett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdõ, speciális

ellátást igénylõ gyermek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására és családjába történõ visszakerülésének

elõsegítésére. Különleges hivatásos nevelõszülõ az a legalább három gyermeket ellátó hivatásos nevelõszülõ, aki

a képesítési elõírásoknak megfelel, és alkalmas a nála elhelyezett tartósan beteg, fogyatékos, illetve három év alatti

különleges ellátást igénylõ gyermek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására és családjába történõ

visszakerülésének elõsegítésére.”

(2) A Gyvt. 54. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A speciális hivatásos nevelõszülõ – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb három gyermek és fiatal felnõtt

együttes ellátását biztosítja. A különleges hivatásos nevelõszülõ – saját gyermekeit is beszámítva – legalább három,

legfeljebb öt gyermek és fiatal felnõtt együttes ellátását biztosítja.”

46. § A Gyvt. 55. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A nevelõszülõ a saját háztartásában teljes körû ellátást nyújt a nála elhelyezett utógondozói ellátásban részesülõ

fiatal felnõttnek. Ennek keretében különösen segítséget nyújt a fiatal felnõtt önálló életvezetéséhez, társadalmi

beilleszkedéséhez, hozzátartozóival való kapcsolattartásához.”

47. § A Gyvt. 56. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének)

„b) száznegyven százaléka, ha a nevelt gyermek tartósan beteg, fogyatékos vagy három éven aluli.”

48. § A Gyvt. 62. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata – a gyermek külön jogszabály szerinti titkos vagy nyílt

örökbefogadásának elõkészítése, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának

és örökbefogadásának elõkészítése, nyílt örökbefogadás esetében a vér szerinti szülõ és az örökbe fogadni

szándékozó személy kapcsolatfelvételének elõkészítése érdekében –
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a) nyilvántartás vezetése a gyámhivatal határozata alapján örökbefogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelésbe,

illetve az örökbefogadható tartós nevelésbe vett gyermekrõl, valamint a szülõ, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó

szerv vagy személy, a gyermekjóléti szolgálat, családvédelemmel foglalkozó más szerv bejelentése alapján

az örökbefogadható gyermekrõl,

b) az örökbe fogadni szándékozó személy tájékoztatása az örökbefogadás feltételeirõl, így különösen

az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról,

c) az örökbe fogadni szándékozó körülményeinek, egészségügyi és lélektani alkalmasságának vizsgálata

az örökbefogadást szabályozó jogszabályokban rögzített szakmai követelmények figyelembevételével és róla

– a gyámhivatal határozata alapján – nyilvántartás vezetése,

d) az eseti gondnoki jogkörben a szükséges intézkedések megtétele az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett

gyermek esetén.”

49. § A Gyvt. 63. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„63. § (1) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek gyámjának (hivatásos

gyámjának), gondozójának egyéni program szerinti gondozási, nevelési tevékenysége segítése és szakmai ellenõrzése

érdekében

a) a gondozóval együttmûködve, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,

valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározottak

szerint elkészíti azon gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, akinek gyámságát az általa foglalkoztatott hivatásos

gyám látja el,

b) a gyámhivatal megkeresésére, ennek hiányában félévenként hivatalból tájékoztatja a gyámhivatalt

a gondozással-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, a gyermek és a szülõ kapcsolattartásának alakulásáról,

illetve a szülõnek a gyermekét gondozó intézménnyel vagy személlyel való együttmûködésérõl,

c) jelzi a gyámhivatalnak, ha a gyám (a hivatásos gyám) jogkörének korlátozása, tisztségébõl való felmentése vagy

felfüggesztése indokolt,

d) szervezi az elhelyezési terv végrehajtását, és ennek érdekében – a gyermekjóléti szolgálattal együttmûködve –

családgondozást végez a vér szerinti család gyermekneveléshez szükséges körülményei megteremtéséhez, a szülõ és

a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

e) családgondozást, utógondozást végez – a gyermekjóléti szolgálattal együttmûködve – a gyermek családjába való

visszailleszkedése vagy önálló életvitelének elõsegítése céljából, ha a gyermek gondozási helye nem gyermekotthon.

(2) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a kapcsolattartást szabályozó jogszabályokban meghatározottak szerint

elõsegíti a gyermekvédelmi szakellátásban lévõ gyermek és a kapcsolattartásra jogosult kapcsolattartását.”

50. § A Gyvt. 68/C. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A települési önkormányzat az eseti gondnok által a családi pótlék felhasználásával összefüggésben a gyermeknek

vagy családjának okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit

kell alkalmazni. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a gyermek vagy családjának felróható magatartása okozta.

A települési önkormányzat követelheti az eseti gondnoktól kárának megtérítését.

(4) A megfizetett kárösszegnek a gyermek, fiatal felnõtt érdekében történõ felhasználását az újonnan kirendelt eseti

gondnok biztosítja.”

51. § (1) A Gyvt. 69. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha)

„b) a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét rendelték el,”

(2) A Gyvt. 69. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a gyermek nagykorúvá válásakor a rá tekintettel folyósított iskoláztatási támogatás fel van függesztve,

a védelembe vétel az iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggesztésének megszüntetéséig meghosszabbodik.”
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52. § A Gyvt. Harmadik Része a következõ VIII/A. Fejezettel egészül ki:

„VIII/A. FEJEZET
A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁST ELÕSEGÍTÕ TEVÉKENYSÉG
A nyílt örökbefogadást elõsegítõ tevékenység körébe tartozó szolgáltatások
69/A. § (1) A válsághelyzetben lévõ várandós anya segítése céljából, valamint a gyermeket örökbe adni szándékozó vér

szerinti szülõ (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: vér szerinti szülõ) kérelmére, szándékának megfelelõen

– a nyílt örökbefogadások elõmozdítása érdekében – közhasznú szervezet örökbefogadást elõsegítõ tevékenységet

(e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: szolgáltatás) folytathat.

(2) A szolgáltatás körébe tartozik

a) a gyermek saját családjában való nevelkedése érdekében a családgondozás keretében végzett tanácsadás és

segítségnyújtás a válsághelyzetben lévõ, különösen a terhességét eltitkolni szándékozó várandós anya számára,

b) erre irányuló igény esetén a családok átmeneti otthonában biztosított ellátáshoz való hozzájutás szervezése,

c) az örökbe fogadandó gyermek és az örökbe fogadni szándékozó személy kapcsolatfelvételének elõkészítése, ha

az a) pont szerinti szolgáltatás nem járt eredménnyel,

d) az örökbe fogadni szándékozó személyrõl és az örökbe fogadandó gyermekrõl a 141/B. § szerint nyilvántartás

vezetése,

e) az örökbefogadás engedélyezését követõen a vér szerinti szülõnek és az örökbe fogadó szülõnek történõ

segítségnyújtás, tanácsadás, valamint kérelemre az örökbe fogadott gyermek (személy) vér szerinti szülõjével való

kapcsolatfelvételének elõsegítése, ha a gyámhivatal vagy a bíróság a vér szerinti szülõ természetes személyazonosító

adatait közölte.

(3) A közhasznú szervezet az örökbe fogadó szülõ, az örökbe fogadott gyermek vagy a vér szerinti szülõ kérelmére

számukra örökbefogadás utáni segítséget nyújtó szolgáltatásokat biztosíthat, elõsegítheti az ellátásokhoz való

hozzájutást.

69/B. § (1) A szolgáltatás kizárólag

a) – a felek kölcsönös kérelme és egyetértése esetén – Magyarországon élõ, magyar állampolgárságú vér szerinti szülõ

és örökbe fogadni szándékozó személy közötti kapcsolat létrehozására és

b) a 69/A. § (2) és (3) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtására

irányulhat.

(2) A szolgáltatás nem terjedhet ki

a) a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülõ átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának

elõsegítésére,

b) az örökbe fogadható gyermek vagy az örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatainak,

képmásának hirdetés útján történõ közzétételére,

c) az örökbefogadás engedélyezése és felbontása iránti eljárásban való közremûködésre, kivéve a tanúként való

közremûködést.

(3) A szolgáltatás körében olyan tevékenység nem végezhetõ, amely sérti a gyermeki jogokat, illetve

a gyermekvédelem jogszabályban meghatározott céljaival összeegyeztethetetlen.

(4) A közhasznú szervezet szolgáltatásában nem vehet részt gyermekjóléti alapellátást nyújtó személy, gyermekjóléti

alapellátást vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynél foglalkoztatott személy, gyámhatóságnál

közszolgálati vagy kormánytisztviselõi jogviszonyban foglalkoztatott személy.

A szolgáltatás engedélyezése
69/C. § (1) A szolgáltatás az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük

engedélyezésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott mûködési engedélyhez kötött tevékenység.

(2) A mûködési engedély kiadásáról – a szolgáltató kérelmére – a mûködést engedélyezõ szerv dönt.

(3) A mûködést engedélyezõ szerv évente legalább egy alkalommal ellenõrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e

a jogszabályokban, a mûködési engedélyben, valamint a szakmai programban foglaltaknak.

(4) Ha a mûködést engedélyezõ szerv

a) olyan szolgáltatásról szerez tudomást, amely engedély nélkül mûködik, a szolgáltatót eltiltja a szolgáltatás

végzésétõl,

b) az örökbe fogadható gyermekek vagy a szolgáltatást igénybe vevõ személyek súlyos jog- vagy érdeksérelmét

észleli, a szolgáltatás végzését legfeljebb 60 napra felfüggeszti vagy a mûködési engedélyt visszavonja.

(5) A mûködést engedélyezõ szerv intézkedik a mûködési engedélyek kiadásának, visszavonásának, a szolgáltatás

nyújtásától történõ eltiltásnak, valamint a szolgáltatás végzése felfüggesztésének a gyermekek és az ifjúság
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védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)

hivatalos lapjában és a minisztérium honlapján történõ közzétételérõl.

A szolgáltatást igénybe vevõvel kötött megállapodás

69/D. § (1) A szolgáltató az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük

engedélyezésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú írásbeli megállapodást köt a szolgáltatás

nyújtására

a) a vér szerinti szülõvel,

b) a várandós anyával,

c) ha a vér szerinti szülõ vagy várandós anya kiskorú vagy cselekvõképességet kizáró gondnokság alatt áll, a törvényes

képviselõjével,

d) az örökbe fogadandó gyermek gyámjával,

e) az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító érvényes és hatályos gyámhivatali határozattal rendelkezõ

örökbe fogadni szándékozó

ea) házaspárral együttesen vagy

eb) egyedülálló személlyel [(az a)–e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: a szolgáltatást igénybe vevõ].

(2) A megállapodást a szolgáltatást igénybe vevõ indokolás nélkül írásban bármikor felmondhatja.

(3) A szolgáltató írásban felmondja a megállapodást, ha

a) annak megkötését követõen az örökbefogadást kizáró ok fennállásáról szerez tudomást,

b) tudomására jut, hogy az örökbefogadás akár a felek, akár más közremûködõ személyek számára haszonszerzéssel

jár.

(4) A szolgáltató a megállapodásnak a (3) bekezdés szerinti felmondásáról öt napon belül írásban értesíti

az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító, valamint az örökbefogadás engedélyezésére illetékes

gyámhivatalt.

A költségek viselése

69/E. § (1) A szolgáltatásért a szolgáltatás igénybe vevõjétõl a (2) bekezdés szerinti költségek viselésén kívül más

jogcímen, így különösen közvetítõi, szolgáltatási díjként, a szolgáltató vagy egy harmadik személy számára

pénzbefizetés vagy más vagyoni elõny nyújtása nem kérhetõ, illetve nem fogadható el. E rendelkezés nem akadálya

annak, hogy a szolgáltató a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

felhasználásából bevételt szerezzen.

(2) Az örökbe fogadni szándékozó személy viseli az általa igénybe vett szolgáltatással összefüggésben felmerült és

az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló

kormányrendeletben meghatározottak szerint megállapított költségeket.

(3) A megállapodásnak a közhasznú szervezet részérõl történõ felmondása sem mentesíti az örökbe fogadni

szándékozó személyt a felmondás idõpontjáig indokoltan felmerült költségek viselése alól.

(4) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy a költségeket nem téríti meg, a közhasznú szervezet igényét a polgári

jog szabályai szerint érvényesítheti.”

53. § A Gyvt. 70. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A családbafogadás fennállása alatt is elrendelhetõ a gyermek védelembe vétele, ha annak feltételei

megvalósulnak.”

54. § A Gyvt. 73. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyámhivatal – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ideiglenes hatályú elhelyezést követõen

– függetlenül attól, hogy arra mely beutaló szerv intézkedése alapján kerül sor, és hogy a döntést megfellebbezték-e –

annak elrendelésétõl számított

a) harminc napon belül megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak okai nem állnak fenn, vagy

b) harmincöt napon belül elrendeli a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét, vagy

c) két hónapon belül pert indít az ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartása vagy megváltoztatása mellett

a gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülõi felügyelet megszüntetése iránt.”
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55. § A Gyvt. 94. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A települési önkormányzat a bölcsõdés korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására irányuló,

a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének a bölcsõde mûködtetése mellett családi

napközi formájában is eleget tehet.”

56. § A Gyvt. 96. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A miniszter a módszertani feladatok ellátásához a módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól szóló

miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egyedi támogatást nyújt.”

57. § (1) A Gyvt. 135. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A gyermekvédelmi gondoskodás biztosítása, a gyermek örökbefogadásának elõsegítése és a származás

megismeréséhez való jog érvényesülésének biztosítása céljából a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és

a gyámhivatal kezeli

a) a családba fogadó személy személyazonosító adatait, valamint az egészségi állapotára és a vagyoni helyzetére

vonatkozó adatokat,

b) az örökbe fogadni szándékozó személy családi állapotára, fennálló házasságára, élettársi, bejegyzett élettársi

kapcsolatának tényére, gyermekei számára és az arra vonatkozó adatokat, hogy kivel él egy háztartásban és gyermekei

kinek a gondozásában nevelkednek (a továbbiakban együtt: családi helyzetre vonatkozó adatok), személyazonosító

adatait, vagyoni helyzetére, az egészségi állapotára, Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára és az örökbe fogadandó

gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat,

c) az örökbe fogadó szülõ személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi állapotára, vagyoni helyzetére

vonatkozó adatokat,

d) a válsághelyzetben lévõ várandós anya, a vér szerinti szülõ személyazonosító adatait, az egészségi állapotára

vonatkozó adatokat és – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a vagyoni helyzetére, a családi helyzetére és a terhesség

eltitkolásának tényére, okára vonatkozó adatokat,

e) az örökbe adható gyermek személyazonosító adatait és az egészségi állapotára vonatkozó adatokat.”

(2) A Gyvt. 135. §-a a következõ (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv a gyermek belföldön történõ örökbefogadásának

elõsegítése, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek belföldi örökbefogadására tett intézkedések

eredménytelenségének megállapítása és a származás megismeréséhez való jog érvényesülésének biztosítása céljából

kezeli

a) az örökbe adható gyermek személyazonosító adatait és az egészségi állapotára vonatkozó adatokat,

b) az örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi állapotára, vagyoni

helyzetére, Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára és az örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó

adatokat,

c) a válsághelyzetben lévõ várandós anya, a vér szerinti szülõ személyazonosító adatait, az egészségi állapotára

vonatkozó adatokat és – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a vagyoni helyzetére, családi helyzetére és a terhesség

eltitkolásának tényére, okára vonatkozó adatokat.

(9) A központi hatóság az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek külföldre történõ örökbefogadásának

elõsegítése, a külföldi örökbefogadások utánkövetése és a származás megismeréséhez való jog érvényesülésének

biztosítása céljából kezeli

a) a Csjt. 49. § (3) bekezdése alapján külföldre örökbe adható gyermek személyazonosító adatait és az egészségi

állapotára vonatkozó adatokat, valamint a külföldre örökbe adott gyermek személyazonosító adatait,

b) a külföldön élõ örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi

állapotára, vagyoni helyzetére, Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára és az örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos

elvárásaira vonatkozó adatokat,

c) a külföldön élõ örökbe fogadó szülõ személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi állapotára, vagyoni

helyzetére vonatkozó adatokat,

d) a külföldre örökbe adott gyermek helyzetérõl, beilleszkedésérõl szóló jelentésben foglalt adatokat.

(10) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat, az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv és a központi

hatóság a gyermek örökbefogadásának elõsegítése céljából az (5) bekezdés b) és e) pontjában, a (8) bekezdés a) és

b) pontjában, valamint a (9) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat egymásnak átadhatják.
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(11) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat és az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv a gyermek

örökbefogadásának elõsegítése céljából az (5) bekezdés d) pontjában és a (8) bekezdés c) pontjában meghatározott

adatokat egymásnak átadhatják. Az önkéntes adatszolgáltatás alapján kezelhetõ adatok az érintett hozzájárulásával

adhatók át.”

58. § A Gyvt. a következõ 135/A. §-sal egészül ki:

„135/A. § (1) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet a válsághelyzetben lévõ várandós anya segítése, a nyílt

örökbefogadások elõmozdítása, az örökbefogadást elõsegítõ tevékenységének nyújtása, az örökbefogadás

engedélyezését követõen az örökbe fogadó szülõnek, az örökbe fogadott gyermeknek, a vér szerinti szülõnek

segítséget nyújtó szolgáltatások és tanácsadás biztosítása, valamint az örökbe fogadott gyermek (személy) vér szerinti

szülõjével való kapcsolatfelvételének elõsegítése céljából kezeli

a) a válsághelyzetben lévõ várandós anya, a vér szerinti szülõ

aa) személyazonosító adatait,

ab) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,

ac) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,

ad) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a családi helyzetére vonatkozó adatokat,

ae) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a terhesség eltitkolásának tényére, okára vonatkozó adatokat;

b) a gyermek

ba) személyazonosító adatait,

bb) egészségi állapotára vonatkozó adatokat;

c) az örökbe fogadni szándékozó személy

ca) személyazonosító adatait,

cb) családi helyzetére vonatkozó adatokat,

cc) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,

cd) vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,

ce) Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára vonatkozó adatokat,

cf) örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat;

d) az örökbe fogadó szülõ

da) személyazonosító adatait,

db) családi helyzetére vonatkozó adatokat,

dc) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,

dd) vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat;

e) a gyermek törvényes képviselõjének, a válsághelyzetben lévõ várandós anya törvényes képviselõjének, a vér

szerinti szülõ törvényes képviselõjének személyazonosító adatait.

(2) Ha az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet szolgáltatása megszûnik, e tényrõl 8 napon belül tájékoztatja

a szolgáltatást igénybe vevõt. A tájékoztatásban 30 napos határidõ megjelölésével felhívja a szolgáltatást igénybe

vevõt a hozzá benyújtott dokumentumok átvételére. Ha a szolgáltatást igénybe vevõ a dokumentumokat nem veszi

át, úgy ezeket és a tevékenysége során keletkezett iratokat megküldi a mûködést engedélyezõ szervnek.

(3) A mûködést engedélyezõ szerv az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet szolgáltatásának további

szervezése céljából kezelheti az (1) bekezdés szerinti adatokat. A mûködést engedélyezõ szerv az adatkezelés céljának

megszûnését követõen adatkezelését haladéktalanul megszünteti.

(4) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek

tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott formában évente

adatot szolgáltat a mûködést engedélyezõ szervnek – az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet

tevékenységének ellenõrzése céljából –

a) személyazonosításra alkalmatlan módon az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakról,

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról.
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(5) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek

tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott formában – a gyermek

belföldön történõ örökbefogadásának elõsegítése, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek belföldi

örökbefogadására tett intézkedések eredménytelenségének megállapítása és a származás megismeréséhez való jog

érvényesülésének biztosítása céljából – folyamatosan továbbítja az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ

szerv számára

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat.

(6) A 69/D. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás megszûnése esetén a benyújtott dokumentumokat

a szolgáltatást igénybe vevõnek vissza kell adni.

(7) A közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatot készít, amely nyilvános.”

59. § A Gyvt. a következõ 141/B–141/D. §-sal egészül ki:

„141/B. § (1) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet az örökbe fogadni szándékozó személyekrõl és

az örökbe fogadandó gyermekekrõl – a nyílt örökbefogadások elõmozdítása és az örökbefogadást elõsegítõ

tevékenysége nyújtása céljából – nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) az örökbe fogadni szándékozó személy

aa) személyazonosító adatait,

ab) Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára vonatkozó adatokat,

ac) örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat,

b) az örökbe fogadandó gyermek

ba) személyazonosító adatait,

bb) egészségi állapotára vonatkozó adatokat.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok a szolgáltatást igénybe vevõvel való megállapodás megkötését követõen

haladéktalanul bekerülnek a nyilvántartásba.

(4) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet az adatkezelés céljának megszûnését követõen haladéktalanul

törli a nyilvántartásból az érintettre vonatkozó adatokat.

141/C. § (1) Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv a gyermek belföldön történõ örökbefogadásának

elõsegítése, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek belföldi örökbefogadására tett intézkedések

eredménytelenségének megállapítása és a származás megismeréséhez való jog érvényesülésének biztosítása céljából

országos örökbefogadási nyilvántartást vezet.

(2) Az országos örökbefogadási nyilvántartás a gyermek, az örökbe fogadni szándékozó személy és a válsághelyzetben

lévõ várandós anya, a vér szerinti szülõ 135. § (8) bekezdésében meghatározott adatait tartalmazza.

(3) Az országos örökbefogadási nyilvántartásból

a) az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv közremûködésével létrejött örökbefogadások esetén

az örökbe fogadott gyermek nagykorúságától számított 50 év elteltével,

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az adatkezelés céljának megszûnését követõen haladéktalanul

törölni kell az adatokat.

141/D. § (1) A központi hatóság az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek külföldre történõ örökbefogadásának

elõsegítése, a külföldi örökbefogadások utánkövetése és a származás megismeréséhez való jog érvényesülésének

biztosítása céljából nyilvántartást vezet a Csjt. 49. § (3) bekezdése alapján külföldre örökbe adható gyermekrõl és

a külföldre örökbe adott gyermekrõl, a külföldön élõ örökbe fogadni szándékozó személyrõl és a külföldön élõ örökbe

fogadó szülõrõl a 135. § (9) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adattartalommal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból

a) a központi hatóság közremûködésével létrejött örökbefogadások esetén az örökbe fogadott gyermek

nagykorúságától számított 50 év elteltével,

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az adatkezelés céljának megszûnését követõen haladéktalanul

törölni kell az adatokat.”
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60. § A Gyvt. 142. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az adatkezelésre törvényben feljogosított szerveken kívül a 137. § (2) bekezdése, a 138. §, a 139. §, a 140. § (1) és

(2) bekezdése, a 141. § és a 141/B–141/D. §-ok szerinti nyilvántartások adatainak megismerésére jogosult

a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselõje,

b) – az adatok megismeréséhez fûzõdõ jogos érdek igazolásával – az egymásra vonatkozó adatok tekintetében

a gyermek és a szülõ,

c) – az adatok megismeréséhez fûzõdõ jogos érdek igazolásával – a szülõre vonatkozó adatok tekintetében a másik

szülõ.”

61. § A Gyvt. 148. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja – ide

nem értve a bölcsõdét – az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A bölcsõde intézményi

térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át kitevõ rezsiköltség

egy ellátottra jutó napi összege.”

62. § A Gyvt. a következõ 158. §-sal egészül ki:

„158. § E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási

tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel módosított 20/C. § (1) bekezdését a 2011. január

1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

63. § (1) A Gyvt. 162. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„q) a gyermekvédelmi gondoskodással, a családbafogadással, a szülõi felügyelettel, a gyermek és a kapcsolattartásra

jogosult személyek közötti kapcsolattartással, a kiskorú házasságkötésével, az örökbefogadással, a családi jogállással,

a gyámsággal és a gondnoksággal kapcsolatos gyermekvédelmi és gyámügyi végrehajtási szabályokat,”

(2) A Gyvt. 162. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„h) a módszertani intézmények kijelölésére és feladataira vonatkozó részletes szabályokat,”

64. § Hatályát veszti a Gyvt.

a) 21. § (2) bekezdésében és 39. § (2) bekezdés c) pontjában a „szociális” szövegrész,

b) 40. § (2) bekezdés h) pontja,

c) 53. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „kora miatt sajátos szükségletekkel bíró” szövegrész,

d) 55. § (1) bekezdés elsõ mondatában a „ , valamint az utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõttnek” szövegrész,

e) 55. § (1) bekezdés e) pontja,

f) 68/A. § (2) bekezdésében az „ , az eseti gondnok kirendelésérõl” szövegrész,

g) 68/B. § (5) bekezdésében az „annak mértékérõl,”, valamint a „meghatározott összegének a” szövegrészek.

65. § A Gyvt.

1. 17. § (4) bekezdésében az „a)–i) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–i) és k) pontjában” szöveg, valamint

az „a)–i) pontja” szövegrész helyébe az „a)–i) és k) pontja” szöveg,

2. 20/C. § (1) bekezdés a) pont aa), ab), ac) és ad) alpontjában az „az év” szövegrész helyébe az „a naptári év” szöveg,

valamint a „három” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

3. 20/C. § (4) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg,

4. 25. § (7) bekezdésében a „benyújtását követõ 10 munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól

számított tizenöt napon” szöveg,

5. 43/A. § (6) bekezdésében a „43/A. §” szövegrész helyébe a „43. §” szöveg,

6. 44. § (4) bekezdésében a „(3)” szövegrész helyébe a „(4)” szöveg,

7. 54. § (6) és (9) bekezdésében, valamint 66/G. § (1) bekezdésében a „speciális” szövegrész helyébe a „speciális és

különleges” szöveg,

8. 55. § (4) bekezdés a) pontjában a „fogyatékos gyermekek” szövegrész helyébe a „fogyatékos gyermekek, a három év

alatti gyermekek” szöveg,

9. 56. § (1) bekezdésében a „gyermekenként” szövegrész helyébe a „gyermekenként, fiatal felnõttenként” szöveg,
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10. 56. § (3) bekezdésében a „gyermek” szövegrészek helyébe a „gyermek, fiatal felnõtt” szövegek, valamint

a „gyermekenként” szövegrész helyébe a „gyermekenként, fiatal felnõttenként” szöveg,

11. 56. § (5) bekezdésében a „gyermek” szövegrész helyébe a „gyermek, fiatal felnõtt” szöveg,

12. 62. § (2) bekezdésében és 141. § (4) bekezdésében az „a központi hatóság által vezetett” szövegrész helyébe az „az”

szöveg,

13. 62. § (3) bekezdés b) pontjában a „központi hatóság” szövegrész helyébe a „nemzetközi örökbefogadási ügyekben

eljáró központi hatóság (a továbbiakban: központi hatóság)” szöveg,

14. 68/B. § (3) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

15. 68/C. § (1) bekezdésében a „68/A. § (2) bekezdése és a 68/B. § (5) bekezdése szerinti határozatában” szövegrész

helyébe a „felfüggesztett iskoláztatási támogatás és a családi pótlék természetbeni formában történõ biztosítása

céljából” szöveg,

16. 69. § (2) bekezdésében a „(3)” szövegrész helyébe a „(3) és (4)” szöveg,

17. 74. § (1) bekezdésében és 75. §-ában a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg,

18. 81/B. § (4) bekezdésében a „beszerzi” szövegrész helyébe a „kikéri” szöveg,

19. 81/B. § (6) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,

20. 82. § (6) bekezdésében a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)”

szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

21. 83. § (8) bekezdésében a „benyújtásától számított 5 munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól

számított nyolc napon” szöveg és az „5 munkanap” szövegrész helyébe a „nyolc nap” szöveg,

22. 84. § (2) bekezdésében a „miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe

a „minisztérium” szöveg,

23. 92. § (5) bekezdésében a „fiatal felnõtt lakóhelye” szövegrész helyébe a „fiatal felnõtt választása szerint a lakóhelye

vagy a tartózkodási helye” szöveg,

24. 93. § (8) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

25. 100/A. § (8) bekezdésében a „minõsül” szövegrész helyébe a „minõsül, amelyrõl az állami adóhatóság gondoskodik”

szöveg,

26. 104. § (8) bekezdésében a „10 munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg,

27. 131. § (5) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

28. 141. § (1) bekezdés c) pontjában az „(5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés b) és e) pontjában”

szöveg,

29. 148. § (5) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „1–7.” szövegrész helyébe az „1–8.” szöveg,

30. 162. § (1) bekezdés f) pontjában a „hatóságok” szövegrész helyébe a „hatóságok, az országos örökbefogadási

nyilvántartást vezetõ szerv,” szöveg,

31. 162. § (1) bekezdésének j) pontjában az „engedélyezését” szövegrész helyébe az „engedélyezését, továbbá

a mûködést engedélyezõ szerv kijelölését” szöveg,

32. 162. § (2) bekezdésének i) pontjában a „szabályait” szövegrész helyébe a „szabályait és az azokért fizetendõ díjat”

szöveg

lép.

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

66. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) Nevelési ellátásra jogosult

a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülõ, a szülõvel együtt élõ házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt

gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülõ),

a nevelõszülõ, a hivatásos nevelõszülõ, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 72. §-ának (1) bekezdése alapján a gyermeket

ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt,

b) a vagyonkezelõi joggal felruházott gyám, illetõleg a vagyonkezelõ eseti gondnok a gyermekotthonban nevelt, és

c) a Magyarország területén mûködõ szociális intézmény vezetõje – amennyiben más személy jogosultsága a b) pont

alapján nem állapítható meg – az intézményben elhelyezett,

még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig.”
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67. § (1) A Cst. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Iskoláztatási támogatásra jogosult

a) a 7. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, továbbá a gyámhivatal által a szülõi ház elhagyását

engedélyezõ határozatban megjelölt személy

aa) a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétõl a tankötelezettség

teljes idõtartamára, valamint

ab) a tankötelezettsége megszûnését követõen közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre

(személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a fogyatékos

személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem

jogosult, de sajátos nevelési igényû tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti; továbbá

b) a vagyonkezelõi joggal felruházott gyám, illetõleg a vagyonkezelõ eseti gondnok a javítóintézetben nevelt vagy

a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel

a tankötelezettség teljes idõtartamára.”

(2) A Cst. 8. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben a (3) bekezdés a)–f) pontja szerinti körülmény a nagykorúvá válást követõen, de a tankötelezettség

megszûnésének idõpontját megelõzõen következik be, a (3) bekezdés szerinti személy a nagykorúvá válásának

idõpontjától jogosult saját jogon az iskoláztatási támogatásra.”

68. § (1) A Cst. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – csak egy jogosultat illet

meg.”

(2) A Cst. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha jogerõs bírósági döntés – ideértve az egyezséget – alapján a szülõk egyenlõ idõszakokban felváltva gondozzák

gyermeküket, a családi pótlékra, 50–50%-os arányban, mindkét szülõ jogosult.”

69. § A Cst. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közoktatási intézményben a tizennyolcadik életévének betöltését követõen tanulmányokat folytató azon

személyre tekintettel, aki után a tizennyolcadik életéve betöltéséig az (1) bekezdés g) vagy h) pontja szerinti

összegben folyósítottak iskoláztatási támogatást, az iskoláztatási támogatást továbbra is a korábban folyósított

összegnek megfelelõ összegben kell folyósítani. Más jogszabály alkalmazásában magasabb összegû családi pótléknak

minõsül az (1) bekezdés g)–i) pontja szerinti, valamint az e bekezdés alapján folyósított ellátás.”

70. § A Cst. 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell

figyelembe venni, aki az igénylõ háztartásában él, és)

„ab) aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsõoktatási intézményben elsõ felsõfokú szakképzésben, elsõ

alapképzésben, elsõ mesterképzésben vagy elsõ egységes, osztatlan képzésben részt vevõ hallgató és rendszeres

jövedelemmel nem rendelkezik,”

71. § A Cst. 15. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A tankötelezettség mulasztásával összefüggõ rendelkezések
15. § (1) Ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanköteles gyermek – a (2) bekezdés szerinti kivétellel –

a közoktatási intézmény kötelezõ tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény

igazgatójának jelzése alapján a települési önkormányzat jegyzõje gyámhatóságként eljárva

a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelezõ tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja

az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményekre,

b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkoztatás után – amennyiben

a védelembe vétel még nem áll fenn – elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá az iskoláztatási támogatás

folyósításának felfüggesztését.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a közoktatási intézmény kötelezõ tanórai foglalkozásai

tekintetében

a) nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhelyezett,

b) gyermekotthonban elhelyezett,
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c) javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló,

d) szociális intézményben elhelyezett

tanköteles gyermek mulasztott.”

72. § A Cst. 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülõ – ideértve a kiskorú szülõt a 11. § (4) bekezdésében meghatározott esetben –,

a nevelõszülõ, a gyám a saját háztartásában nevelt]

„a) gyermek 3. életévének betöltéséig,”

73. § A Cst. 20/A. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A nagyszülõ részére a gyermekgondozási segélyre való jogosultság az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén

kizárólag akkor állapítható meg, ha]

„b) a jogosultsági feltételek – ide nem értve a keresõ tevékenység folytatásából adódó kizáró körülményt – a szülõ

esetében is fennállnak.”

74. § A Cst. a következõ 20/B. §-sal egészül ki:

„20/B. § (1) A gyermek örökbefogadás elõtti gondozásba történõ kihelyezésének idõpontjától számított hat hónap

idõtartamig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbefogadó szülõ – a házastársi és rokoni örökbefogadás

kivételével –, amennyiben a gyermek az örökbefogadás elõtti gondozásba történõ kihelyezéskor a 20. § (1) bekezdés

a)–b) pontjai szerinti életkort már betöltötte, azonban a 10. életévét még nem töltötte be.

(2) Amennyiben a gyermek a 20. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti életkort az örökbefogadás elõtti gondozásba

történõ kihelyezést követõ hat hónapon belül tölti be, akkor az örökbefogadó szülõ 20. § (1) bekezdése szerinti

gyermekgondozási segélyre való jogosultsága a gyermek 20. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti életkorának

betöltését követõen a jogosultság kezdõ idõpontjától számított hat hónap elteltéig meghosszabbodik.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint gyermekgondozási segélyben részesülõ személy keresõ tevékenységet heti harminc

órát meg nem haladó idõtartamban folytathat.”

75. § A Cst. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21. § (1) A gyermekgondozási segélyben részesülõ személy – ide nem értve a nagyszülõt, az örökbefogadó szülõt

a 20/B. § szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülõ gyermekének gyámját – keresõ tevékenységet

a) a gyermek egyéves koráig nem folytathat,

b) a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó idõtartamban folytathat, vagy idõkorlátozás

nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,

c) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után idõkorlátozás nélkül folytathat,

d) ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után idõkorlátozás nélkül folytathat azzal a megkötéssel, hogy

a gyermekgondozási segélyben részesülõ személy ikrek esetében egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási

segélyre.

(2) A kiskorú szülõ gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülõ gyámja idõkorlátozás nélkül folytathat

keresõ tevékenységet.”

76. § A Cst. 21/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21/A. § (1) A gyermekgondozási segélyben részesülõ nagyszülõ keresõ tevékenységet a gyermek hároméves kora

után, a 21. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint folytathat.

(2) A 27. § (1) bekezdésében foglaltakon túl nem jár gyermekgondozási segély a nagyszülõnek, ha –

kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. §

(3) bek.] helyezik el.”

77. § A Cst. 23. és 24. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„23. § Gyermeknevelési támogatásra az a szülõ, nevelõszülõ, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több

kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétõl a 8. életévének betöltéséig jár.

24. § A gyermeknevelési támogatásban részesülõ személy keresõ tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó

idõtartamban folytathat, vagy idõkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.”
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78. § A Cst. 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek

esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.”

79. § A Cst. 29. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E fejezet hatálya a 2. §-ban meghatározottakon túl kiterjed arra az anyasági támogatás igénylésének idõpontjában

a Magyar Köztársaság területén jogszerûen tartózkodó nõre, aki a terhessége alatt legalább négy alkalommal –

koraszülés esetén legalább egyszer – a Magyar Köztársaság területén terhesgondozáson vett részt.”

80. § (1) A Cst. 37. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) Ha a gyámhatóságként eljáró jegyzõ a családi pótlék természetbeni nyújtását vagy az iskoláztatási támogatás

felfüggesztését rendeli el, a kincstár a jegyzõ határozatában foglaltak szerint intézkedik az ellátás természetbeni

nyújtását, illetve a felfüggesztést elrendelõ települési önkormányzat részére a kincstárban megnyitott

családtámogatási folyószámlára (a továbbiakban: családtámogatási folyószámla) utalásáról.

(6) A családi pótlékot az elrendelést, illetve a megszüntetést követõ második hónaptól kell természetben biztosítani,

illetve pénzbeli formában folyósítani.”

(2) A Cst. 37. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A felfüggesztett iskoláztatási támogatást a felfüggesztés elrendelését, illetve megszüntetését követõ második

hónaptól kell a családtámogatási folyószámlára, illetve a jogosult számára folyósítani.”

81. § A Cst. 45. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott célra az alábbi személyes adatok tarthatók nyilván:]

„f) a jogosult munkahelyére és heti munkaidejére, valamint fizetési számlaszámára vonatkozó adat;”

82. § A Cst. 50. §-a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények

módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 20. § (1) bekezdés a) pontját és 23. §-át a 2010. április

30-át követõen született gyermekek esetében is alkalmazni kell.

(6) Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények

módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 11. § (2) bekezdését – 2010. augusztus 30-ára

visszamenõleges hatállyal – a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszûnését követõen tanulmányokat

folytató azon személyre is alkalmazni kell, aki után 2010. augusztus hónapjára a családi pótlékot a 11. § (1) bekezdés g)

vagy h) pontja szerinti összegben folyósították.

(7) A 2010. december 31-én keresõ tevékenységet folytató, gyermekgondozási segélyben részesülõ személy

a gyermekgondozási segély folyósítása mellett keresõ tevékenységet a 2010. december 31-én hatályos

rendelkezéseknek megfelelõen 2011. március 31-éig folytathat.”

83. § A Cst.

a) 8. § (3) bekezdés e) pontjában a „háztartásban,” szövegrész helyébe a „háztartásban, vagy” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés j) pontjában a „8. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „8. § (3) bekezdése” szöveg,

c) 12. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „8. § (2) bekezdésének” szövegrész helyébe a „8. § (3) bekezdés”

szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében a „valamint a 20. és a 23. §” szövegrész helyébe a „valamint az (1) bekezdés, a 20. és a 23. §”

szöveg,

e) 37. § (4) bekezdésében a „benyújtását követõ 5 munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól

számított nyolc napon” szöveg,

f) 41. § (2) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,

g) 43. § (4) bekezdésében és 44. § (1) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon”

szöveg

lép.
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84. § Hatályát veszti

a) a Cst. 8. § (3) bekezdés f) pontjában a „vagy” szövegrész,

b) a Cst. 51. § b) pontjában a „szociál- és” szövegrész.

4. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

módosítása

85. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban:

Fot.) 17. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés szerint kiváltásra nem kerülõ intézményi férõhelyek kiváltására a Kormány által meghatározott

rendben kerül sor.”

86. § A Fot. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A fogyatékos személyek szabadidõ- és tömegsportját a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány támogatja,

a fogyatékos személyek verseny- és élsportjának támogatása a központi költségvetésbõl történik.”

87. § A Fot. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § A 21. §-ban megjelölt állami feladatot a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének biztosítására létrehozott,

a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter szakmai felügyelete alatt álló szervezet látja el.

A szervezet számára törvény vagy kormányrendelet további feladatokat állapíthat meg.”

88. § A Fot. 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A súlyosan fogyatékos személy nem jogosult fogyatékossági támogatásra ha

a) vakok személyi járadékában részesül,

b) magasabb összegû családi pótlékban részesül, vagy

c) utána magasabb összegû családi pótlékot folyósítanak.”

89. § A Fot.

a) 21. §-ában az „A közalapítvány” szövegrész helyébe az „A 20. § szerinti szervezet” szöveg,

b) 23/E. § (5) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg

lép.

5. A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

90. § A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Jtv.) 6. §

(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A fogyatékos személyek esélyegyenlõségének biztosítására létrehozott, a társadalmi esélyegyenlõség

elõmozdításáért felelõs miniszter szakmai felügyelete alatt álló szervezet a térítésmentes jelnyelvi

tolmácsszolgáltatást az 5. §-ban meghatározott idõkerettel való gazdálkodás, valamint a finanszírozás tekintetében

ellenõrzi, továbbá az ellenõrzés céljából nyilvántartást vezet a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásról.

A szervezet a nyilvántartásban szereplõ személyes adatok adatkezelõje és adatfeldolgozója.”

91. § (1) A Jtv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Jelnyelvi tolmácsolási tevékenységet

a) a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,

b) a közszolgáltatási tevékenység, valamint

c) a 10. § (4) bekezdése szerinti szóbeli vizsgák

során csak az folytathat, aki büntetlen elõéletû, a tolmácsolási tevékenység tekintetében nem áll foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, továbbá rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai

képesítéssel, megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek, valamint eleget tesz az ott meghatározott,

továbbképzésre és szakmai gyakorlatra vonatkozó elõírásoknak.”
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(2) A Jtv. 8. § (4) bekezdése a következõ h)–j) ponttal egészül ki:

(A Névjegyzék tartalmazza a jelnyelvi tolmács)

„h) továbbképzésen történõ részvételének helyét, idõpontját és idõtartamát, valamint a továbbképzést végzõ

szervezet megnevezését,

i) igazolt szakmai gyakorlatának idõtartamát,

j) tevékenységének szüneteltetése esetén annak tényét, valamint idõtartamát.”

(3) A Jtv. 8. § (5) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(A Névjegyzékben szereplõ adatokból a Névjegyzéket vezetõ hatóság a honlapján közzéteszi a jelnyelvi tolmács)

„g) tevékenységének szüneteltetése esetén annak tényét, valamint idõtartamát.”

(4) A Jtv. 8. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(6) Törölni kell a Névjegyzékbõl annak a jelnyelvi tolmácsnak az adatait, aki a törlést kéri, a tolmácsolási tevékenység

folytatásához szükséges szakmai gyakorlatot vagy továbbképzési kötelezettséget nem teljesítette, a büntetlen

elõéletre vonatkozó feltételnek már nem felel meg, vagy a tolmácsfoglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll.

A Névjegyzékbõl törölt jelnyelvi tolmácsok adatait a Névjegyzéket vezetõ hatóság elkülönítetten kezeli.

(7) A Névjegyzéket vezetõ hatóság a büntetlen elõéletre vagy a tolmácsfoglalkozás gyakorlásától eltiltásra vonatkozó

kizáró feltétel fennállását bármikor ellenõrizheti. Felhívására a Névjegyzékbe bejelentkezõ vagy az abban szereplõ

jelnyelvi tolmács hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a kizáró feltétel.”

92. § A Jtv. 31. § (7) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

„d) a jelnyelvi tolmácsolási tevékenységet folytatók Névjegyzékén szereplõ jelnyelvi tolmácsok kötelezõ

továbbképzésére, szakmai gyakorlatára, valamint az azok bejelentésére, igazolására és ellenõrzésére vonatkozó

szabályokat.”

93. § (1) A Jtv. 10. § (1) bekezdésében az „a Közalapítvány” szövegrész helyébe az „a 6. § (1) bekezdése szerinti szervezet” szöveg

lép.

(2) A Jtv.

a) 6. § (3) és (5) bekezdése az „a Közalapítvány” szövegrész helyett az „az (1) bekezdés szerinti szervezet” szöveggel,

b) 6. § (4) bekezdése az „A Közalapítvány” szövegrész helyett az „Az (1) bekezdés szerinti szervezet” szöveggel

lép hatályba.

(3) A Jtv. 13. §-a az „A Közalapítvány” szövegrész helyett az „A 6. § (1) bekezdése szerinti szervezet” szöveggel

lép hatályba.

6. Az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével

összefüggõ módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény módosítása

94. § Hatályát veszti az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével

összefüggõ módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény

a) 39. § (4) bekezdése,

b) 40. § (3) bekezdése,

c) 41. § (3) és (4) bekezdése.

95. § Nem lép hatályba az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével

összefüggõ módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény

a) 1. § (1) és (2) bekezdése,

b) 2–5. §-a,

c) 6. § (2) bekezdése,

d) 7–9. §-a,

e) 11. §-a,

f) 12. § (2) bekezdése,

g) 13. §-a,

h) 16. §-a,

i) 18–21. §-a
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j) 22. § (1) bekezdése,

k) 23–24. §-a,

l) 41. § (5) bekezdés második mondata,

m) 41. § (6)–(9) bekezdése.

7. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

96. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 8. §

(4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat a külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során)

„a) külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatást szervez,”

97. § Az Flt. 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A MAT tagjait a munkaadók képviselõi tekintetében az OÉT-ben képviselettel rendelkezõ országos munkaadói

szövetségek, a munkavállalók képviselõi tekintetében az OÉT-ben képviselettel rendelkezõ országos munkavállalói

szövetségek jelölik, egyéb megegyezés hiányában az általuk képviseltek részérõl teljesített munkaerõ-piaci

járulékfizetés arányának figyelembevételével. A MAT tagjait a miniszter bízza meg, valamint vonja vissza a megbízást.

A Kormány képviseletét ellátó tagok közül a megbízásra, illetõleg a megbízás visszavonására egy tag esetében

az államháztartásért felelõs miniszter, egy tag esetében az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi

felzárkózásért felelõs miniszter tesz javaslatot, további négy tag esetében a megbízásról, illetõleg a megbízás

visszavonásáról a miniszter a saját hatáskörében dönt.”

98. § Az Flt. 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnõttképzési intézmény a munkahelykeresést, a munkához, valamint

megfelelõ munkaerõhöz jutást, továbbá a munkahely megtartását szolgáltatások nyújtásával is elõsegíti.”

99. § Az Flt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelõzõ, vagy – ha az álláskeresõként való

nyilvántartásba vételre késõbbi idõpontban kerül sor – az álláskeresõnek az álláskeresõvé válását megelõzõ négy

naptári negyedévben az ezen idõszakkal érintett jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás ellátásaira és

a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban:

Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerõ-piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi

átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A havi átlagos összeg kiszámítása során ezen idõszak alatt elért

járulékalap összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a számával, amelyekben az álláskeresõnek volt járulékalapot

képezõ jövedelme. Ha az álláskeresõ adott hónapban nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal,

akkor a hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni.”

100. § Az Flt. 27. §-a a következõ (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Ha az álláskeresési járadékban részesülõ személy az álláskeresési járadék folyósítási idejének kimerítését

megelõzõen nem a lakó- vagy tartózkodási helyén létesít a (8) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ

munkaviszonyt, a (9) bekezdésben meghatározott mértékû juttatást a részére – kérelmére – egy összegben a keresõ

tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítését követõ legközelebbi számfejtés alkalmával kell

kifizetni.”

101. § Az Flt. a következõ 52. §-sal egészül ki:

„52. § Felhatalmazást kap az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter, hogy

rendeletben meghatározza az állami felnõttképzési intézmény feladatait, az állami felnõttképzési intézmény

irányítását ellátó szervet, az állami felnõttképzési intézmény vezetõjének jogállását, kinevezésének rendjét, az állami

felnõttképzési intézmény irányításának rendjét és szabályait. Az állami felnõttképzési intézmény és az állami

foglalkoztatási szerv – a Munkaerõpiaci Alapból támogatott – munkaerõpiaci képzések lebonyolításával kapcsolatos

együttmûködését, az állami felnõttképzési intézmény feladatai ellátásának finanszírozását, a képzési keret

felhasználásának szabályait a miniszter az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs

miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítja meg.”
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102. § Az Flt. 54. §-a a következõ (14a) bekezdéssel egészül ki:

„(14a) Az álláskeresõ aktív munkahelykeresõ tevékenysége és álláskeresõként való nyilvántartása szünetel, ha

az álláskeresõ

a) a munkaügyi központ által támogatott képzésben vesz részt,

b) rövid, 90 napot meg nem haladó idõtartamú keresõ tevékenységet (kivéve az egyszerûsített foglalkoztatást)

folytat, továbbá

c) – az idõtartamtól függetlenül – közfoglalkoztatásban vesz rész.”

103. § Az Flt. 58. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A rehabilitációs hozzájárulást – a 2011. január 1-jétõl 2011. június 30-ig terjedõ idõszak tekintetében – a 42. §-ban

foglaltaktól eltérõen a törvény 2010. december 31-én hatályos 58. § (5) bekezdés m) pontjában foglaltak

figyelembevételével kell megfizetni.”

104. § Az Flt.

a) 14. § (1) bekezdés f) pontjában a „közhasznú munkavégzésben” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatásban”

szöveg,

b) 14. § (4) bekezdés b) pontjában a „rendelkezésre állási támogatásra” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásra”

szöveg,

c) 17. §-át megelõzõ az „Önfoglalkoztatás támogatása” alcím helyébe az „Az álláskeresõk vállalkozóvá válását

elõsegítõ támogatás” alcím,

d) 25. § (5) bekezdésben a „közhasznú foglalkoztatást, valamint a külön jogszabályban meghatározott közmunkát és

a közcélú foglalkoztatást” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatást” szöveg,

e) 29. § (1) bekezdés c) pontjában a „közhasznú munkavégzés” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatás” szöveg,

f) 48. §-ában a „közcélú munkát” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatást” szöveg, valamint a „közcélú

foglalkoztatáshoz” szövegrész helyébe „közfoglalkoztatáshoz” szöveg,

g) 54. § (17) bekezdésében a „(13) bekezdés c)–e) pontjában” szövegrész helyébe a „(14) bekezdés g)–i) pontjában”

szöveg,

h) 57/B. § (2) bekezdés cb) pontjában a „közmunka” szövegrész helyébe „közfoglalkoztatás” szöveg

lép.

105. § Hatályát veszti az Flt.

a) 8. § (5) bekezdése,

b) 14/A. §-át követõ az „Álláskeresõk vállalkozóvá válásának elõsegítése” alcím,

c) 16/A. §-a,

d) 16/B. §-a,

e) 25. § (2) bekezdés a) pontja,

f) 54. § (10), (12) és (13) bekezdése,

g) 57/B. § (2) bekezdés c) pontjának cc)–cd) és cj) alpontjai,

h) 29. § (2) bekezdésében a „– figyelemmel a 26. § (9) bekezdésében foglaltakra –” szöveg, valamint

i) 58. § (8) bekezdés b) pontjában a „továbbá az álláskeresési megállapodás” szöveg.

8. A foglalkoztatás bõvítése és rugalmassá tétele érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló

2005. évi CLXXX. törvény módosítása

106. § (1) A foglalkoztatás bõvítése és rugalmassá tétele érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 2005. évi CLXXX. törvény

(a továbbiakban: Fbtv.) 2. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény – az e törvényben megállapítottak szerint – akkor is megilleti

a munkáltatót, ha az álláskeresõ jogviszonya a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17/B. §-ában,

a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 10. § (4) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint

szûnt meg.”

(2) Hatályát veszti az Fbtv. 2. § (5) bekezdés c) pontjában a „a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

17/B. § (1) bekezdésében,” szöveg.
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9. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,

illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl,

továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

107. § A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását

követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi

CXXIII. törvény

a) 1. § (2) bekezdés 1. pontjának d) alpontjában, valamint 6. § (1) bekezdés b) alpontjában a „rendelkezésre állási

támogatásra” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásra” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés 11. alpontjában a „rendelkezésre állási támogatásban” szövegrész helyébe a „bérpótló

juttatásban” szöveg

lép.

10. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása

108. § (1) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 19. §-ának (1) bekezdésében

a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjánál” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási

Hivatalnál” szövegrész lép.

(2) A Kjtv. 19. §-ának (3) bekezdésében az „az illetménykiegészítés mértéke” szövegrész helyébe a „ , továbbá a Földmérési

és Távérzékelési Intézetnél az illetménykiegészítés mértéke” szövegrész lép.

109. § (1) A Kjtv. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § Integrált ügyfélszolgálati pótlékra jogosult az a kormánytisztviselõ, aki a fõvárosi és megyei

kormányhivatalokon belül mûködõ integrált ügyfélszolgálati irodán ügyfélszolgálati feladatok ellátásával összefüggõ

munkakört tölt be. A pótlék mértéke az alapilletmény 20%-a.”

(2) Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a naptári napban való határidõ-számítással összefüggésben történõ

módosításáról szóló 2010. évi CLII. törvény 1. § (5) bekezdése.

11. A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

110. § (1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 32. § (6) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(6) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhetõ. A mesterfokozat a második

felsõfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen

szakképzettség szerezhetõ a mesterképzésben. A mesterképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban

meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. A mesterképzésben – figyelembe véve a (7) bekezdésben

meghatározottakat – legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idõ

legalább két, legfeljebb négy félév. A mesterfokozatot eredményezõ képzésre épülõ mesterképzésben hatvan

kreditet lehet megszerezni, a képzési idõ két félév.”

(2) Az Ftv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Alapszakhoz kapcsolódó mesterképzésre az vehetõ fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító

oklevelet szerzett. Mesterfokozatot eredményezõ képzésre épülõ mesterképzésre az vehetõ fel, aki mesterképzésben

fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.”

12. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény módosítása

111. § A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 73. §-ának (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A központi hivatal vezetõje – ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – államtitkári

illetményre és juttatásokra jogosult.

(8) A központi hivatal vezetõjének helyettese – ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – helyettes

államtitkári illetményre jogosult.”
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13. Záró rendelkezések

112. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.

(2) E törvény 1. § (1) és (3) bekezdése, 2–6. §-a, 8–14. §-a, 16–32. §-a, 33. § (1)–(3) bekezdése, 34. §-a, 35. § (1) bekezdése,

36. § (1) bekezdése, 37–89. §-a, 91–92. §-a és 93. § (1) és (3) bekezdése, 96–107. §-a és a (9) bekezdés, valamint 110. §-a

2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 15. §-a, 33. § (4) bekezdése és 35. § (2) bekezdése 2011. január 15-én lép hatályba.

(4) E törvény 1. § (2) bekezdése és 36. § (2) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 7. §-a, valamint 33. § (5) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) E törvény 1–92. §-a, 93. § (1) és (2) bekezdése, 94–107. §-a 2011. szeptember 2-án hatályát veszti.

(7) E törvény 93. § (3) bekezdése és 112. § (1)–(7) bekezdése 2017. szeptember 2-án hatályát veszti.

(8) E törvény 109. §-a 2011. január 2-án hatályát veszti.

(9) E törvény rendelkezéseit a közhasznú munkavégzés támogatása, valamint a rendelkezésre állási támogatásra jogosult

személy foglalkoztatásának támogatása tekintetében a hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni

kell. A közhasznú munkavégzés támogatására, valamint a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy

foglalkoztatásának támogatására vonatkozóan e törvény hatálybalépését megelõzõen megkötött hatósági

szerzõdéseken alapuló jogokra és kötelezettségekre a támogatás iránti kérelem benyújtása idõpontjában hatályos

szabályokat kell alkalmazni.

(10) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges

törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény 37. §

(3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B. § (4) bekezdésében

a „miniszter, hogy rendeletben” szövegrész helyébe a „miniszter, hogy a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért

felelõs miniszter, valamint az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter

egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg lép.”

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi CLXXIV. törvény
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról*

1. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„17. § (1) A közszolgálati jogviszonyt a munkáltató felmentéssel indokolás nélkül megszüntetheti.

(2) A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha

a) a közigazgatási szerv jogutód nélkül megszûnik;

b) a köztisztviselõ feladatai ellátására alkalmatlan;

c) a vezetõi megbízás visszavonását követõen a köztisztviselõ más köztisztviselõi munkakörben való

továbbfoglalkoztatására nincs lehetõség vagy a munkáltató által felajánlott másik köztisztviselõi munkakört

a köztisztviselõ visszautasítja [31. § (9) bekezdés];

d) az öregségi nyugdíjra jogosult vagy rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesülõ köztisztviselõ

e jogcímen felmentését kezdeményezi;

e) a rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjjogosultság (9) bekezdés szerinti feltételeivel rendelkezõ köztisztviselõ

azt kérelmezi;

f) az elõrehozott öregségi nyugdíjjogosultság egyéb feltételeivel a felmentési idõ leteltekor rendelkezõ köztisztviselõ

a (10) bekezdés szerint kérelmezi.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A munkáltató a (2) bekezdésben foglalt esetben a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés

okának világosan ki kell tûnnie és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerû.

(4) A közigazgatási szerv vezetõje a közigazgatási szerv hivatali szervezetében történõ, 17/B. § (2) bekezdése szerinti

felmentésrõl a közigazgatási szervnél képviselettel rendelkezõ munkavállalói érdek-képviseleti szerv véleményének

kikérése után dönthet.

(5) Ha a közigazgatási szerv jogutód nélkül szûnik meg, akkor a közszolgálati jogviszony megszüntetésével, valamint

a 20/A. § (2), (5) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket – ha jogszabály

eltérõen nem rendelkezik – a megszûnõ közigazgatási szerv hozza meg.

(6) Ha a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alkalmatlanság egészségügyi ok következménye, a köztisztviselõt

akkor kell felmenteni, ha a hivatali szervezetben vagy annak irányítása alatt álló közigazgatási szervnél

a képzettségének, besorolásának és egészségi állapotának megfelelõ betöltetlen munkakör nincs, vagy ha az ilyen

munkakörbe való áthelyezéséhez a köztisztviselõ nem járul hozzá.

(7) Ha a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alkalmatlanság nem egészségügyi ok következménye,

a köztisztviselõ akkor menthetõ fel, ha feladatainak ellátására a munkáltató minõsítési eljárásban alkalmatlannak

minõsítette.

(8) A (2) bekezdés d) és e) pontjában foglalt jogcímen a köztisztviselõ kezdeményezésére csak egy alkalommal

kötelezõ a felmentés.

(9) Ha a köztisztviselõ rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíj iránti igényét érvényesíti és ezen eljárás során

a rokkantság (baleseti rokkantság) tényérõl és a szükséges szolgálati idõ megszerzésérõl az illetékes nyugdíjbiztosítási

igazgatási szerv értesíti, akkor az általa kezdeményezett ellátás igénybevétele érdekében a közszolgálati jogviszonyát

– kérelmére – a (2) bekezdés e) pontja alapján felmentéssel meg kell szüntetni.

(10) Az elõrehozott öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idõt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv

külön jogszabály szerinti határozatával kell igazolni.”

2. § A Ktv. 17/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17/B. § (1) A közigazgatási szerv legkésõbb a felmentés közlésekor írásban tájékoztatja az állami foglalkoztatási

szervet a felmentéssel érintett köztisztviselõk nevérõl, utolsó munkakörérõl, szakképzettségérõl és átlagkeresetérõl.

A tájékoztatási kötelezettség – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a jogutód nélkül megszûnõ közigazgatási

szervet terheli.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy a felmentéssel érintett köztisztviselõk

létszáma harminc napon belül

a) 20 fõnél kevesebb köztisztviselõ foglalkoztatása esetén legalább 5 fõ,

b) 20-nál több és 100-nál kevesebb köztisztviselõ foglalkoztatása esetén legalább 10 fõ,

c) 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb köztisztviselõ foglalkoztatása esetén legalább a köztisztviselõk 10%-a,

d) 300 vagy annál több köztisztviselõ foglalkoztatása esetén legalább 30 fõ.

Az a)–d) pontban meghatározott rendelkezések alkalmazása szempontjából a közszolgálati jogviszonyban és

a munkaviszonyban állók létszámát össze kell számítani.”

3. § A Ktv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. § (1) A felmentési idõ két hónap. Ettõl eltérõen, ha a felmentés – az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve –

a 17. § (2) bekezdésének b) pontján alapul, a felmentési idõ egy hónap.

(2) Határozott idejû közszolgálati jogviszony megszüntetése esetén a felmentési idõ nem terjedhet túl azon

az idõponton, amikor a közszolgálati jogviszony a kinevezés értelmében felmentés nélkül is megszûnt volna.

(3) A köztisztviselõt a felmentés idõtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell,

erre az idõtartamra átlagkeresetre jogosult. A 21. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi

szabály nem alkalmazható a munkavégzési kötelezettség alól mentesített köztisztviselõvel szemben.

(4) A köztisztviselõ a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ

részletekben jogosult.”
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4. § A Ktv. 19/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19/A. § (1) A 17. § (2) bekezdés d) pontja, valamint a 19. § (8) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából

a köztisztviselõ nyugdíjasnak minõsül, ha

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi

nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság);

b) az a) pontban említett korhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban, vagy

c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy

d) elõrehozott (csökkentett összegû elõrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy

e) szolgálati nyugdíjban, vagy

f) korengedményes nyugdíjban, vagy

g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá esõ nyugellátásban, illetõleg

h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban

részesül, illetve

i) a 17. § (2) bekezdés f) pontja vagy (9) bekezdése alapján felmentését kéri.

(2) A köztisztviselõ akkor részesül az (1) bekezdés b)–h) pontokban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást

kérelmére megállapították.

(3) A köztisztviselõ köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha az (1) bekezdés hatálya alá esik.

(4) A 17. § (2) bekezdés d) pontja alkalmazása szempontjából a köztisztviselõ öregségi nyugdíjra az (1) bekezdés

a)–c) pontokban szabályozott esetben jogosult.”

5. § A Ktv. 20/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a közigazgatási szervnél alkalmazott köztisztviselõt közszolgálati jogviszonyából a 17. § (1) bekezdése alapján

vagy a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt mentik fel, legfeljebb a felmentési idõ tartamára

beleegyezésével tartalékállományba kell helyezni abból a célból, hogy számára másik közigazgatási szervnél

képzettségének, besorolásának megfelelõ állást ajánljanak fel. Ha a köztisztviselõ a tartalékállományba helyezéséhez

nem járul hozzá, vagy kérésére a tartalékállományból törlik, a reá irányadó végkielégítés felére jogosult. A közszolgálati

jogviszony megszûnésével a tartalékállományba helyezés is megszûnik.”

6. § A Ktv. 43. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A hivatali szerv vezetõje – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházható hatáskörében,

a megállapított személyi juttatások elõirányzatán belül a tárgyévet megelõzõ év szakmai munkája értékelése alapján

– ide nem értve, ha a köztisztviselõ kinevezése év közben történik, vagy áthelyezésére kerül sor – a tárgyévre

vonatkozóan a köztisztviselõ besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét – a hivatali szervezet

vezetõje esetében a kinevezésre jogosult, jegyzõ, fõjegyzõ esetében a polgármester – december 31-éig – helyi

önkormányzatnál tárgyév március 1-jétõl következõ év február végéig – terjedõ idõszakra legfeljebb 50%-kal

megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésrõl a hivatali szervezet

vezetõje minden év január 31-éig – helyi önkormányzatnál március 1-jéig – dönt. Az így megállapított eltérítés

mértéke a tárgyévben nem módosítható. A fõjegyzõ, illetve a jegyzõ részére a polgármester

– a teljesítményértékeléstõl függõen – személyi illetmény megállapítására is jogosult. A tárgyév március 1-jétõl

a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai

Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset

tízszeresét.”

7. § A Ktv. 44/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„44/B. § A képviselõ-testület hivatalánál, teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó

köztisztviselõnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérõ személyi

illetményt állapíthat meg – a polgármester, a fõpolgármester, a megyei közgyûlés elnöke jóváhagyásával – a jegyzõ,

illetve a fõjegyzõ. A tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó illetmény nem

haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó

nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”
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8. § A Ktv. 45. § (10) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A helyi önkormányzatnál a fõjegyzõi, jegyzõi, aljegyzõi kinevezésen túlmenõen]

„c) 10 000 feletti lakosú településen, valamint a körzetközponti feladatot ellátó önkormányzatnál, megyei jogú városi

önkormányzatnál, megyei önkormányzatnál, fõvárosi kerületi, fõvárosi önkormányzatnál osztályvezetõi és

fõosztályvezetõ-helyettesi szintnek megfelelõ vezetõi megbízáson túl további vezetõi megbízás is adható.”

9. § A Ktv. 71. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Munka Törvénykönyve rendelkezéseit az alábbiak szerint kell megfelelõen alkalmazni:]

„a) 3. §-ának (1)–(4) bekezdését, 4. §-át, 5–12. §-át, 15–19/A. §-át, 21–28. §-át, 70/A. §-át, 74. §-át, 77. §-át, 84/A. §-át,

85. §-át, 86/B–86/D. §-át, 90. § (1)–(4) és (6) bekezdését, 97. §-át, 102. §-ának (1)–(3) bekezdését, 103. §-ának (1)–(2) és

(4) bekezdését, 104. §-ának (4)–(5) bekezdését, 107. §-át, 117. §-ának (1) és (3) bekezdését, 117/A. §-ának

(4) bekezdését, 117/B. §-ának (5) bekezdését, 118. §-ának (2) bekezdését, 118/A. §-ának (4)–(5) bekezdését, 119. §-ának

(1)–(2) bekezdését és a (4) bekezdését, 120–121. §-át, 123–124/A. §-át, 125. §-ának (1) bekezdését a b) pont kivételével,

valamint (2)–(5) bekezdését, 126. §-át, 127. §-ának (1)–(2) és (6)–(7) bekezdését, 128. §-ának (1) bekezdését, 129. §-át,

130. §-ának (2) bekezdését, 132. §ának (1)–(3) bekezdését, 133. §-át, 134. §-ának (11) bekezdését, 135–140/A. §-át,

142/A. §-át, 144. §-ának (1) bekezdését, 144/A. §-át, 151. §-ának (2)–(4) bekezdését, 152–153. §-át, 154. §-a

(1) bekezdésének elsõ és harmadik mondatát, 155–157. §-át, 159–164. §-át, 165. §-ának (2) bekezdését, 166. §-ának

(2) bekezdését, 167. §-ának (1) és (3) bekezdését, 168–169. §-át, 171–172. §-át, 174. §-át, 176–183. §-át, 184. §-ának

(1)–(2) bekezdését, 185–187. §-át, 192/C–192/G. §-át, 193–193/A. §-át, 204–205. §-át, 207. §-át;”

10. § A Ktv. 19. § (6) bekezdésében a „17. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „17. § (6) bekezdése” szöveg lép, továbbá

a Ktv. 60. § (1) bekezdés a) pontjában a „17. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „17. § (6) bekezdés” szöveg lép.

11. § E törvény 2011. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

12. § Hatályát veszti a Ktv. 71. § (2) bekezdés b) pontja.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi CLXXV. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról*

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„23. § (1) A magasabb vezetõi, illetve vezetõi feladat ellátása magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztásra történõ

megbízással (a továbbiakban: megbízott vezetõ) történik. A magasabb vezetõi, illetve vezetõi megbízás feltétele, hogy

a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetõi, illetve vezetõi beosztásból

eredõ feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezetõ – a 90. §-ban foglalt

kivétellel – csak felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ közalkalmazott lehet. Nem lehet megbízott vezetõ

a közalkalmazott a gyakornoki idõ tartama alatt.

(2) A munkáltató vezetõje és helyettese, valamint a munkáltató mûködése szempontjából meghatározó jelentõségû

feladatot ellátó vezetõ magasabb vezetõnek minõsül. A magasabb vezetõi, valamint vezetõi megbízások körét,

továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg.

(3) A magasabb vezetõi, valamint a vezetõi megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedõ határozott

idõre szól.

(4) A magasabb vezetõ és a vezetõ a vezetõi beosztásáról írásban lemondhat. A lemondási idõ két hónap.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója a megbízást írásban visszavonhatja, melyet – a közalkalmazott kérelmére –

indokolni kell. Az indokolásból a visszavonás okának világosan ki kell tûnnie. Vita esetén a visszavonás indokának

valóságát és okszerûségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A közalkalmazott az indokolást a visszavonás

kézbesítésétõl számított három munkanapon belül, írásban kérheti. Ha a közalkalmazott a kérelmet menthetõ okból

e határidõn belül nem tudja benyújtani, az akadály elhárultától számított három munkanapon belül ezt pótolhatja

azzal, hogy a megbízás visszavonásától számított hat hónapon túl az indokolás kérésének nincs helye. A munkáltatói

jogkör gyakorlója az indokolást a kérelem benyújtásától számított öt munkanapon belül köteles a közalkalmazott

részére írásban megadni.

(6) A lemondás, a megbízás visszavonása, valamint a megbízás határozott idejének letelte után a közalkalmazottat

a kinevezése szerinti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.

(7) Ha a bíróság megállapítja, hogy a megbízás visszavonása jogellenes, a közalkalmazottat – kérelmére – az eredeti

magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztásában kell továbbfoglalkoztatni. Ezen túlmenõen a vezetõi pótlék elmaradt

összegét a közalkalmazott részére meg kell téríteni.

(8) A bíróság mellõzi a közalkalmazott magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztásba történõ visszahelyezését,

ha a jogvita elbírálásáig a megbízás visszavonás nélkül is megszûnt volna. A közalkalmazottat ebben az esetben

a vezetõi pótléknak a határozott idõ leteltéig számított összege illeti meg.

(9) A közalkalmazottat, ha a megbízás jogellenes visszavonása esetén nem kéri a magasabb vezetõ, illetve vezetõ

beosztásba való visszahelyezését, a vezetõi pótléknak a határozott idõ leteltéig, de legfeljebb 6 hónapra számított

összege illeti meg.

(10) A vezetõi pótlék (7)–(9) bekezdés szerinti megtérítésén túlmenõen a munkáltató a közalkalmazott felmerült kárát

is köteles megtéríteni.”

2. § (1) A Kjt. 25/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A közalkalmazott – a (8) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – a (3) bekezdésben meghatározott

tájékoztatás kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül az átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy

az átvevõ munkáltatónál történõ további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az elõírt határidõn

belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.”

(2) A Kjt. 25/A. § a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Amennyiben a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító a költségvetési szervezet útján ellátott

közfeladatot – az alapító közvetett vagy közvetlen, legalább többségi befolyása alatt álló – gazdasági társaság

utódszervezet részére adja át közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, a közalkalmazotti

jogviszony e törvény erejénél fogva munkaviszonnyá alakul át. Ebben az esetben az átadó és átvevõ munkáltatók

tájékoztatási kötelezettsége csak a (2)–(3) bekezdésben foglaltakra kiterjedõen áll fenn. A munkaviszony tartalmi

elemeit az e bekezdésben foglaltak szerint adott tájékoztatás és a 25/B. § rendelkezései alapján kell meghatározni

és legkésõbb az átadás napjáig írásba foglalni.”

3. § A Kjt. 40. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A közalkalmazottat]

„a) vezetõként a vezetõi megbízást követõ második év elteltével, valamint a magasabb vezetõi vagy vezetõi megbízás

lejárta elõtt legalább három hónappal,”

[minõsíteni kell.]

4. § A Kjt. 57/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A magasabb vezetõ beosztású közalkalmazottat naptári évenként harmincöt, a vezetõ beosztású

közalkalmazottat harminc munkanap alapszabadság illeti meg, kivéve a bölcsõdében, csecsemõotthonban,

óvodában, továbbá az alsó-, közép- és felsõfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban oktató,

nevelõ munkát végzõ megbízott vezetõket, akik az 56. §-ban meghatározott alapszabadságra és az 57. § (3) bekezdése

szerinti pótszabadságra jogosultak.”

5. § (1) Hatályát veszti a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés elsõ mondatában a „munkakörre vagy” szövegrész, és a 20/A. §

(8)–(9) bekezdése, 21. § (3) bekezdés elsõ mondatában a „(kinevezett vezetõ esetén munkaköre osztályba sorolásának

megjelölését)” szövegrész, 21. § (4) bekezdése, 23/B. § (8) bekezdésben az „a kinevezett és” szövegrész, 43/A. §

(2) bekezdésben a „kinevezett, illetve” szövegrész, 46. § (7) bekezdés a) pontjában az „ , illetve kinevezett magasabb
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vezetõ”, b) pontjában az „ , illetve kinevezett vezetõ” szövegrész, 47. § (1) bekezdés harmadik és negyedik mondatában

a „munkakört vagy” szövegrészek, 49. § (2) bekezdés a) pontjában a „munkakört vagy” szövegrészek, b) pontjában

a „munkakört, illetve” szövegrész, 55/A. § (1) bekezdése, 57/A. §-a, 66/A. §-a, 76. § a) pontja, 77/A. §-a, 77/B. §-a,

77/C. §-a, 85. § (2) bekezdés d) pontjában a „kinevezés, illetve” szövegrész, a 85. § (2) bekezdés e) pontja, 85. §

(3) bekezdés ea) és fk) pontjában az „illetve munkakört,” szövegrész, 85. § (4) bekezdés d) pontjában a „kinevezés,

illetve” szövegrész, a 85. § (4) bekezdés e) pontja, valamint a 3. számú melléklete.

(2) Hatályát veszti az egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CXXVI. törvény 52. § (2) bekezdése.

6. § (1) Ez a törvény 2011. január 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény – a 7. § kivételével – a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

7. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a határozatlan idejû magasabb vezetõi, vezetõi megbízás e törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétõl kezdõdõ

öt évre szóló határozott idejû magasabb vezetõi, vezetõi megbízássá alakul át,

b) a határozatlan idejû magasabb vezetõi, vezetõi kinevezés e törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétõl kezdõdõ

öt évre szóló magasabb vezetõi, illetve vezetõi megbízássá alakul át, egyidejûleg a közalkalmazottat határozatlan

idõre, a 2008. december 31-én hatályos kinevezése szerinti nem vezetõi (a továbbiakban: szakmai) munkakörébe,

vagy ennek hiányában, a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelõ szakmai munkakörbe kell kinevezni,

c) a határozott idejû magasabb vezetõi, vezetõi kinevezés e törvény erejénél fogva a határozott idõ lejártáig tartó

magasabb vezetõi, illetve vezetõi megbízássá alakul át, ezzel egyidejûleg a közalkalmazottat a határozott idõbõl

hátralévõ idõre a 2008. december 31-én hatályos kinevezése szerinti szakmai munkakörébe, vagy ennek

hiányában, a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelõ szakmai munkakörbe kell kinevezni.

(2) Ha a határozott idõre megbízott magasabb vezetõnek, illetve vezetõnek a megbízásából – e törvény

hatálybalépésének napján – öt évnél hosszabb idõ van hátra, e vezetõi megbízás tekintetében a Kjt. 23. §

(3) bekezdésében foglalt korlátozást nem kell alkalmazni.

(3) Amennyiben a fenntartó döntése alapján 2011. január 1-je és 2011. február 28-a között a magasabb vezetõi, vezetõi

álláshelyre pályázat kiírására kerül sor, az (1) bekezdés szerint létrejött magasabb vezetõi, vezetõi megbízás a pályázat

alapján megbízott magasabb vezetõ, vezetõ megbízásával egyidejûleg megszûnik, és ezzel egyidejûleg

a) a közalkalmazottat a kinevezése szerinti szakmai munkakörében kell tovább foglalkoztatni, vagy

b) a pályázat megnyerése esetén a közalkalmazott számára a 23. § alapján új vezetõi megbízást kell adni.

(4) Az (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti vezetõ, illetve magasabb vezetõ beosztású közalkalmazott havi illetményének,

illetménypótlékainak összege – a 2011. január 1-jével átalakult vezetõi megbízás fennállásáig – nem lehet kevesebb

az e törvény hatálybalépését megelõzõ hónap tekintetében õt megilletõ havi illetmény, illetménypótlék összegénél.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 284/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról
(részleges közlés)

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés m) pontjában és zs) pont zsa) alpontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § (1) Alapítvány, közalapítvány és társadalmi szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) részére – az államháztartásról

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/H. § (3) bekezdésében foglalt feltételek hiányában is – egyedi támogatás

nyújtható a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának

(2) bekezdésébõl eredõ egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozattal átcsoportosított

a) X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetnek az 1. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû

elõirányzatai terhére az 1. mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben,
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b) XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetnek a 2. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére

a 2. mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben,

c) XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnek a 3. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére

a 3. mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben,

d) XIV. Belügyminisztérium fejezetnek a 4. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére

a 4. mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás a szervezet részére

a) jogszabályban, kormányhatározatban, országgyûlési határozatban meghatározott közfeladat ellátása vagy

a közfeladat ellátását közvetlenül elõsegítõ szolgáltatás nyújtása céljából, vagy

b) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium által finanszírozott modellprogram végrehajtása céljából

adható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján nem részesülhet támogatásban a szervezet, ha az adott költségvetési évben

a központi költségvetésbõl – a támogatandó cél tekintetében – normatív támogatásban részesül.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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2. melléklet a 284/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Baptista
Szeretetszolgálat
Alapítvány,
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat,
Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet,
Magyar Vöröskereszt

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága, valamint más foglalásra feljogosított
hatósági szervek (bíróságok, önkormányzatok) által lefoglalt, hamis márkajelzéssel ellátott
termékek rászorulók közötti szétosztásának, márkamentesítésének, megsemmisítésének,
valamint a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok ellátása.
A Karitatív Tanácsi tagságból fakadó feladatok nem eseti programok, hanem állandó
tevékenységet jelentenek, amelynek folyamatos és zökkenõmentes finanszírozása
rendkívül fontos a sok elkobzott, felajánlott termék minél több rászorulóhoz való
eljuttatása érdekében.
A Tanács tagjai kiemelten közhasznú szervezetek, hosszabb ideig végeznek jogszabályban
meghatározott közfeladatot (a Karitatív Tanács szervezeti tagjainak megbízatása 4 évre
szól). Esetükben nem klasszikus támogatásról van szó, az így átadott források végsõ
haszonélvezõi nem a tagszervezetek, hanem azon rászorulók, akik a tagszervezetek
segítségével jutnak ruhanemûhöz, élelmiszerhez, háztartási eszközhöz stb.

12 000 000
(szervezetenként

3 000 000)

20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Magyar
Élelmiszerbank
Egyesület

A rászoruló emberek számára nyújtott élelmiszeradományok biztosítása érdekében
az élelmiszerfeleslegek összegyûjtése, tárolása és szállítása kiadásainak támogatása.
A szervezet országos méreteinél és kapacitásánál fogva egyedi jellemzõkkel bír. A feladatra
nem található megfelelõ más szervezet.

5 500 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Magyar Vöröskereszt Egyedi támogatás azoknak a szervezeteknek, amelyek a borsodi árvíz kárenyhítésében,
a károsultak segítésében vettek részt a gyakorlatban.

3 000 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat

Egyedi támogatás azoknak a szervezeteknek, amelyek a borsodi árvíz kárenyhítésében,
a károsultak segítésében vettek részt a gyakorlatban.

3 000 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Baptista
Szeretetszolgálat

Egyedi támogatás azoknak a szervezeteknek, amelyek a borsodi árvíz kárenyhítésében,
a károsultak segítésében vettek részt a gyakorlatban.

2 000 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet

Egyedi támogatás azoknak a szervezeteknek, amelyek a borsodi árvíz kárenyhítésében,
a károsultak segítésében vettek részt a gyakorlatban.

10 000 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Katolikus Karitász Egyedi támogatás azoknak a szervezeteknek, amelyek a borsodi árvíz kárenyhítésében,
a károsultak segítésében vettek részt a gyakorlatban.

10 000 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Magyarországi Roma
Galéria Egyesület

Állami gondoskodás alatt élõ fiatalok képzõmûvészeti pályázatának lebonyolítása. 300 000 20.20.18. „Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése, módszertani
feladatok ellátása”
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Támogatandó szervezet Támogatás jogcíme (feladat) Támogatás összege (Ft) Forrás pontos megnevezése

Vakok és
Gyengénlátók Békés
Megyei Egyesülete

a) esélynapok megrendezésének, b) a kistérségi információs napok megrendezésének, c)
internet-klubok mûködésének, d) kulturális és mûvészeti programok megrendezésének
támogatása.

3 000 000 20.20.20.06. „Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét elõsegítõ programok
támogatása”

ÉTA Értelmi
Sérülteket Szolgáló
Társadalmi
Szervezetek és
Alapítványok
Országos Szövetsége

Brüsszeli kiállítás megrendezéséhez támogatás nyújtása. 750 000 20.20.20.06. „Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét elõsegítõ programok
támogatása”

Falugondnokok
Duna-Tisza Közi
Egyesülete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 58. §-a által elõírt
meghatározott módszertani intézmények, a szociális módszertani feladatok és az ágazati
irányításhoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása, szociális módszertani feladatok és
az ágazati irányításhoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása a Dél-alföldi régióban.
A szociális törvényben és a 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendeletben elõírt módszertani feladatok
ellátásához mûködési támogatás révén az ágazatirányítás régióban történõ megvalósítása.

16 600 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Egyesület (Közép-
Magyarországi
Regionális
Módszertani Intézet)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 58. §-a által elõírt
meghatározott módszertani intézmények, a szociális módszertani feladatok és az ágazati
irányításhoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása, szociális módszertani feladatok és
az ágazati irányításhoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása a Közép-Magyarországi
régióban. A szociális törvényben és a 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendeletben elõírt módszertani
feladatok ellátásához mûködési támogatás révén az ágazatirányítás régióban történõ
megvalósítása.

52 000 000 20.20.16.01. „Szociális alap és szakosított
ellátások, módszertani feladatok
támogatása”
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A Kormány 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való
határidõ-számítással összefüggésben történõ módosításáról
(részleges közlés)

A Kormány

a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról

szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

továbbá

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pont-

jában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

3. § (8) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §

(5) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 17. § (1) bekezdésében a „tíz

munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 18. § (6) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész

helyébe a „nyolc napon” szöveg, 18/A. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”

szöveg, a „harmincöt munkanapon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg lép.

(23) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának

szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a „tíz munkanapos” szövegrész helyébe

a „tizenöt napos” szöveg lép.

(42) A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A. §

(4) bekezdésében a „negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg, 14/A. § (5) bekezdésében

a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg lép.

(43) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. §

(3) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 8. § (3) bekezdésében a „nyolc

munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg lép.

(99) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.)

Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,

7. § (1) bekezdésében a „negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelethez

„11. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A B C D

1

Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények,
mulasztások

A bírság összege forintban,
a határozat jogerõre emelkedésétõl számított A bírságolással

érintett cselekmény
elkövetéséért

felelõssé tehetõ

2 I.
tizenöt napon belül

befizetve

II.
tizenöt napot

követõen befizetve

3 1. Menet közben kézben tartott mobil
rádiótelefon használata

4 a) lakott területen belül a) 10 000 a) 16 000 jármûvezetõ

5 b) lakott területen kívül b) 15 000 b) 21 000 jármûvezetõ

6 c) autóúton, autópályán c) 20 000 c) 32 000 jármûvezetõ

7 2. Biztonsági öv használata nélküli
közlekedés:

8 a) lakott területen belül a) 10 000 a) 16 000 jármûvezetõ utazó
személy

9 b) lakott területen kívül b) 20 000 b) 32 000 jármûvezetõ utazó
személy

10 c) autóúton, autópályán c) 30 000 c) 42 000 jármûvezetõ utazó
személy

11 3. Gyermekbiztonsági rendszer
használatának elmulasztása

12 a) lakott területen belül a) 15 000 a) 21 000 jármûvezetõ

13 b) lakott területen kívül b) 30 000 b) 42 000 jármûvezetõ

14 c) autóúton, autópályán c) 45 000 c) 57 000 jármûvezetõ

15 4. Motorkerékpár-bukósisak
használatának elmulasztása

16 a) lakott területen belül a) 10 000 a) 16 000 jármûvezetõ utas

17 b) lakott területen kívül b) 20 000 b) 32 000 jármûvezetõ utas

18 c) autóúton, autópályán c) 30 000 c) 42 000 jármûvezetõ utas

”

A Kormány 318/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló
289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésé-

ben meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában,

a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Onyfr.)

2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) Az ONYF igazgatási szervei a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai

Igazgatóság (a továbbiakban együtt: központi igazgatási szerv).

(2) A központi igazgatási szervek önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ONYF-tõl elkülönült költségvetési szervek, és

az ONYF közvetlen irányítása alatt állnak.
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(3) A központi igazgatási szervek székhelye Budapest, feladat- és hatáskörüket az ország egész területére kiterjedõ

illetékességgel látják el.

(4) A központi igazgatási szervet igazgató vezeti. Az igazgatót és annak helyettesét a fõigazgató nevezi ki és menti fel,

továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogköröket. A központi igazgatási szerv más alkalmazottai felett

a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.

(5) A központi igazgatási szerv mûködésének rendjét a fõigazgató által jóváhagyott szervezeti és mûködési szabályzat

határozza meg.

(6) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság külön jogszabályban meghatározott elsõfokú nyugdíj-megállapítási, illetve

nyugdíj-folyósítási feladat- és hatáskörrel rendelkezik.

(7) A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság külön jogszabályban meghatározott elsõfokú

nyugdíj-megállapítási feladat- és hatáskörrel, továbbá központi nyilvántartási és informatikai feladat- és hatáskörrel

rendelkezik.”

2. § Az Onyfr. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve.

(2) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi

CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási

szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés

h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje az ONYF

fõigazgatója.

(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékességi területe – a fõvárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékességének

kivételével – megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességével. A fõvárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóság

illetékessége Budapest fõváros és Pest megye területére is kiterjed.”

3. § Az Onyfr. 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Kormány elsõ fokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokat és

a központi igazgatási szerveket jelöli ki.

(3) A Kormány másodfokú nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek az ONYF-et jelöli ki.

(4) A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és a központi igazgatási szervek hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására

jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az ONYF.

(5) Az ONYF vezetõje vagy más kormánytisztviselõje a központi igazgatási szervek vezetõjét vagy kiadmányozási

jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.”

4. § Az Onyfr. a következõ 7. §-sal egészül ki:

„7. § (1) A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kivételével a 2011. január 1-jét megelõzõen

regionális illetékességgel mûködõ – különválással egyidejûleg összeolvadás révén szakigazgatási szervvé váló –

regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság jogutóda az alapító okiratban foglaltak szerint a korábbi illetékességi

területén mûködõ azon megyei kormányhivatal, amellyel a megyei illetékességi területet illetõen az összeolvadás

megtörténik.

(2) A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság jogutóda Budapest Fõváros Kormányhivatala.

(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az alapító okiratban foglaltak szerint a Közép-magyarországi Regionális

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság feladatainak részleges átvevõje az ONYF, valamint a Központi Nyugdíjnyilvántartó és

Informatikai Igazgatóság, amely a számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök, valamint

a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási

Igazgatóság jogutódjának tekintendõ.

(4) A (3) bekezdés szerinti jogutódlás részleteire vonatkozóan a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter és az ONYF

fõigazgatója külön intézkedést adhat ki.

(5) 2011. január 1-jétõl a fõigazgató által meghatározott körben, alapító okiratban foglaltak szerint a Központi

Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság az ONYF feladatainak részleges átvevõje, a számára jogszabályban

megállapított feladat- és hatáskörök, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az ONYF

jogutódának tekintendõ.
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(6) A Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében az ONYF vagyonkezelésében lévõ ingatlanállomány tekintetében az ONYF

és a fõvárosi és megyei kormányhivatalok, illetõleg a Nemzeti Államigazgatási Központ az ingatlanok átadásának

ingyenes vagy visszterhes jellegét, az ingatlanok használatát és üzemeltetését külön megállapodásban rendezik.”

5. § Az Onyfr. 1. § (4) bekezdésében az „A fõigazgatót” szövegrész helyébe az „Az ONYF fõigazgatóját (a továbbiakban:

fõigazgató)” szöveg, a 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „tervezési” szövegrész helyébe a „Nyugdíjbiztosítási Alappal

kapcsolatos tervezési” szöveg, a 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „továbbá” szövegrész helyébe a „továbbá a központi

igazgatási szervek tekintetében” szöveg, a 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „nyugdíj-biztosítási” szövegrész helyébe

a „központi” szöveg, a 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „belsõ eljárási, ügyviteli rendet” szövegrész helyébe a „belsõ

eljárás rendjét, valamint a központi igazgatási szervek ügyviteli rendjét” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az Onyfr. melléklete.

7. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, 2011. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésé-

ben meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá

a 4. § a) és b) pontja, a 13. § és a 6. alcím tekintetében a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés

c) pontjában és 33. § (2) bekezdésében,

a 4. § c) pont ca) és cb) alpontja tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

162. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 4. § c) pont cc) alpontja tekintetében az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tör-

vény 63/A. § (15) bekezdésében,

a 4. § c) pont cd) alpontja tekintetében a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. §

(6) bekezdés a) pontjában,

a 4. § d) pontja tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés

n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogállása és szervezete

1. § (1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal.

(2) A Hivatalt a nemzeti erõforrás miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(3) A Hivatal önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

(4) A Hivatalt fõigazgató vezeti és képviseli.

(5) A fõigazgató-helyettest és a gazdasági igazgatót a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felettük

az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.

(6) A Hivatal székhelye Budapest.

2. § A Hivatal a közvetlenül a fõigazgató vezetése alatt álló fõigazgatóságból, valamint regionális igazgatóságokból és

azok kirendeltségeibõl (a továbbiakban: kirendeltség) áll.

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 81



3. § (1) A fõigazgató

a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a fõigazgatóság alkalmazottai, valamint a regionális igazgatóságok és

a kirendeltségek vezetõi felett,

b) kinevezi és felmenti a regionális igazgatóságok és a kirendeltségek alkalmazottait,

c) gondoskodik az egységes szakértõi, szakhatósági tevékenység kialakításáról, irányítja és ellenõrzi a Hivatal

szakmai tevékenységét,

d) ha a szakértõi, szakhatósági tevékenységgel kapcsolatban kötelezettségszegésre utaló megalapozott információ

jut a tudomására, kijelöli a kötelezettségszegés esetén indított rendkívüli eljárásban részt vevõ elsõ- és

másodfokú szakértõi bizottság tagjait,

e) irányítja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatok ellátását,

f) meghatározza a Hivatal feladatellátása során követendõ belsõ eljárási, ügyviteli rendet,

g) gondoskodik a folyamatba épített, elõzetes és utólagos ellenõrzési rendszer, a belsõ ellenõrzési rendszer

mûködtetésérõl,

h) gondoskodik a Hivatal szakértõi, szakhatósági tevékenységében közremûködõ szakértõk képzésérõl,

továbbképzésérõl,

i) a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok megalkotásának kezdeményezésére javaslatot tesz a miniszternek,

közremûködik azok elõkészítésében, véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok tervezeteit,

j) a Hivatal tevékenységérõl évente beszámolót készít a miniszternek, és gondoskodik a beszámolónak a Hivatal

honlapján történõ közzétételérõl.

(2) A regionális igazgató

a) vezeti a regionális igazgatóságot,

b) a kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a regionális igazgatóság és

kirendeltségeinek alkalmazottai felett,

c) szervezi a másodfokú szakértõi bizottságok mûködését, ellenõrzi szakmai tevékenységüket,

d) gondoskodik a regionális igazgatóság feladatkörébe tartozó ügyek ellátásáról.

(3) A regionális igazgató és a regionális igazgatóság más kormánytisztviselõje a kirendeltség kiadmányozási jogkörrel

rendelkezõ kormánytisztviselõjét a közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

(4) A kirendeltség-vezetõ

a) vezeti a kirendeltséget,

b) szervezi az elsõfokú szakértõi bizottságok mûködését, ellenõrzi szakmai tevékenységüket,

c) gondoskodik a kirendeltség feladatkörébe tartozó ügyek ellátásáról.

2. A Hivatal kijelölése

4. § A Kormány

a) az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban orvosszakértõi, valamint rehabilitációs szakértõi szervként a Hivatal

kirendeltségeit,

b) a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban orvosszakértõi, valamint rehabilitációs szakértõi szervként

a Hivatal regionális igazgatóságait,

c) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként

ca) a Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel,

cb) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel,

cc) az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékkel és

cd) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével

összefüggõ feladatok ellátása során a Hivatalt,

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a szerinti, a személyes

gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenõrzése céljából vezetett

nyilvántartást vezetõ szociális hatóságként a Hivatalt

jelöli ki.
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3. A Hivatal feladat- és hatásköre

5. § A Hivatal – nyilvántartások vezetésére vonatkozó feladatkörében – ellátja

a) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartásával,

b) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójával és országos

nyilvántartásával,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenõrzése céljából

vezetett nyilvántartással,

d) az akkreditált munkáltatók nyilvántartásával,

e) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal

érintett munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó központi nyilvántartással,

f) a védett mûhelyek nyilvántartásával,

g) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel,

h) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel,

i) az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékkel,

j) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével

kapcsolatos feladatokat.

6. § A Hivatal – szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatkörében – ellátja

a) a szociális szolgáltatók, intézmények esetén a mûködés engedélyezésével, a mûködés és a hatósági tevékenység

ellenõrzésével,

b) a Foglalkoztatási Hivatallal együttmûködve a települési önkormányzatok szociális igazgatási – így különösen

az aktív korúak ellátásában részesültekkel kapcsolatos foglalkoztatás-szervezési, valamint a Foglalkoztatási és

Szociális Adatbázis ügyviteli – feladatai végrehajtásának koordinálásával,

c) a súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési támogatásával összefüggésben a külföldrõl

behozott személygépkocsi, segédmotoros rokkantkocsi vagy kerekesszék magyarországi forgalomba

helyezésének elõzetes engedélyezésével,

d) a szociális intézményi foglalkoztatással és a szociális foglalkoztatási támogatás pályáztatásával és

finanszírozásával,

e) a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásával,

f) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények mûködését engedélyezõ szervek

munkájának segítése céljából létrehozott iratmintáknak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartási rendszerén keresztül történõ elektronikus kiadásával,

g) a központi szociális információs rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos feladatokat.

7. § (1) A Hivatal a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt,

e feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad

a) a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátás,

b) a hozzátartozói nyugellátás,

c) a baleseti járadék,

d) a rehabilitációs járadék,

e) a rokkantsági járadék,

f) a rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék,

g) a fogyatékossági támogatás,

h) a bérpótló juttatás, a rendszeres szociális segély,

i) a magasabb összegû családi pótlék,

j) a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,

k) a bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményei,

l) a hadi rokkantsági ellátások

megállapításához.
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(2) A Hivatal a jogszabályban meghatározott esetekben szakértõi feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad

a) a keresõképesség vagy keresõképtelenség elbírálásáról,

b) a táppénzes idõszak alatt megállapítható egészségkárosodásról,

c) a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához,

d) a súlyos fokozatú demens megbetegedésrõl,

e) a fogyatékos személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz,

továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához,

f) a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságáról,

g) a súlyos mozgáskorlátozottságról,

h) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi

alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékérõl,

i) a nemzeti helytállásért pótlék elbírálásához szükséges egészségkárosodás mértékérõl,

j) a nemzeti gondozási díj elbírálásához szükséges egészségkárosodás mértékérõl,

k) az 1945–1963 között törvénysértõ módon elítéltek juttatásainak megállapításához szükséges egészségkárosodás

mértékérõl,

l) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl,

m) a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók fogyatékosságáról.

(3) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá nem

tartozó ellátás esetén a Hivatal – az illetékes társadalombiztosítási szerv külön megkeresésére és térítési díj fizetése

ellenében – szakvéleményt ad a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ,

a) az Európai Unió tagállamában,

b) az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban, vagy abban az államban, amelynek

állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban

nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló

megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,

c) kétoldalú szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban

biztosítottnak minõsülõ személy rehabilitálhatóságáról, valamint javaslatot tesz az orvosi rehabilitációhoz szükséges

egészségügyi szolgáltatásokra.

8. § (1) A Hivatal – foglalkoztatási rehabilitációs feladatkörében – ellátja

a) a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjával és az akkreditált

munkáltatók ellenõrzésével összefüggõ hatósági ügyekkel,

b) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal

kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokkal, ezen belül

ba) a rehabilitációs foglalkoztatást elõsegítõ bértámogatással összefüggõ tervezési, nyilvántartási,

bb) a költségkompenzációs támogatással, valamint a rehabilitációs költségtámogatással kapcsolatos

pályázatok, támogatási kérelmek tekintetében a döntés-elõkészítéssel, valamint e támogatások havi

számfejtésével és folyósításával,

c) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásával, az azt elõsegítõ támogatásokra,

szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatással, információnyújtással

kapcsolatos feladatokat.

(2) A Hivatal – foglalkoztatási rehabilitációs feladatkörében – ellátja a Társadalmi Megújulás Operatív Program

1.3.1 kiemelt projekt 1.2.1 számú, a Megváltozott munkaképességû ügyfelekkel való bánásmód fejlesztését és az ÁFSZ

dolgozói szemléletváltás lehetõségének megteremtését célzó, az 1.2.2 számú, a Megváltozott munkaképességû

ügyfelek részére nyújtható szolgáltatások fejlesztését, továbbfejlesztését, a stratégiai együttmûködési formák

kialakítását és mûködtetését célzó, valamint az 1.2.3 számú, a Kommunikációs akadálymentesítésre irányuló

alprojektek szakmai felügyeletét.

9. § A Hivatal – módszertani feladatkörében – kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja

a) a rehabilitációs, valamint a szociális ellátások és szolgáltatások iránti szükségletek felmérésének és értékelésének

a szempontjait,

b) a feladat- és hatáskörébe tartozó vizsgálatok szakmai szabályait, a 7. § szerinti ellátásokra való jogosultság

megállapításához szükséges szakértõi véleményezés szakmai rendszerét.
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10. § A Hivatal ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselõk foglalkoztatása vonatkozásában a jogszabályban

meghatározott feladatokat. A fõigazgató a betegjogi, ellátottjogi, valamint a gyermekjogi képviselõvel a képviselõi

feladatok ellátására munkavégzésre irányuló szerzõdést köt.

11. § A Hivatal ellátja a jogszabály által a feladat- és hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

4. A Hivatal feladataira vonatkozó hatásköri és illetékességi szabályok

12. § A Hivatalnak

a) az 5. §-ban meghatározott, a nyilvántartások vezetésére vonatkozó,

b) a 6. §-ban meghatározott, a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi,

c) a 8. §-ban meghatározott foglalkoztatási rehabilitációs, valamint

d) a 10. §-ban meghatározott betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselõkkel kapcsolatos

feladatait a Hivatal fõigazgatósága látja el.

13. § (1) A Hivatal szakértõi és szakhatósági tevékenysége során elsõ fokon a kirendeltség, másodfokon a regionális

igazgatóság jár el. A szakvéleményt és a szakhatósági állásfoglalást megalapozó vizsgálatokat a kirendeltségen

mûködõ elsõfokú szakértõi bizottságok és a regionális igazgatóságon mûködõ másodfokú szakértõi bizottságok

végzik.

(2) A Hivatal szakértõi és szakhatósági tevékenysége során a közigazgatási hatósági eljárásban

a) a mellékletben meghatározott székhelyen mûködõ regionális igazgatóságok az ott meghatározott illetékességi

területen,

b) a megyeszékhely városokban mûködõ kirendeltségek az adott megyére kiterjedõ illetékességgel

járnak el.

(3) Ha a szakhatósági vagy szakértõi eljárásba vont személy (a továbbiakban: érintett személy) nem rendelkezik

Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

a) az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban a Fõvárosi Kirendeltség,

b) a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

jár el.

(4) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi

alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének meghatározásában

a) elsõ fokon a Fõvárosi Kirendeltség,

b) másodfokon a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

jár el.

(5) A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók beszéd- és más fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban

a Fõvárosi Kirendeltség jár el.

(6) A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapítására irányuló eljárásban, a jogszabályban

meghatározott esetben másodfokon a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság jár el.

(7) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, kötelezettségszegés esetén indított rendkívüli eljárásban a Hivatal székhelyén

létrehozott elsõ- és másodfokú szakértõi bizottság jár el országos illetékességgel.

5. A Hivatal hatósági tevékenységére vonatkozó általános szabályok

14. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv

a szociális és gyámhivatalok hatósági ügyeiben.

(2) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezésétõl eltérõen

a központi államigazgatási szerv vezetõjének elsõ fokú döntése ellen van helye fellebbezésnek. Ebben az esetben

a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter.
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6. A Hivatal szakértõi és szakhatósági tevékenységére vonatkozó eljárási szabályok

15. § (1) Az elsõfokú szakértõi bizottság tagjait és elnökét a kirendeltség-vezetõ, a másodfokú szakértõi bizottság tagjait és

elnökét a regionális igazgató jelöli ki. A szakértõi bizottság elnökének a Hivatallal kormánytisztviselõi jogviszonyban

álló orvosszakértõ jelölhetõ ki.

(2) A szakértõi bizottság

a) a komplex minõsítés során legalább négy,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – legalább két orvosszakértõ

tagból áll.

(3) A szakértõi bizottságban a nem orvosszakértõ tagok száma nem haladhatja meg az orvosszakértõ tagok számát.

(4) A szakértõi bizottságnak nem lehet tagja az, aki részt vett vagy részt vesz az érintett személy gyógykezelésében,

rehabilitációjában, szociális ellátásában.

(5) A szakértõi bizottságnak orvosszakértõként egészségbiztosítási szakvizsgával rendelkezõ személy lehet a tagja.

(6) A komplex minõsítés során a szakértõi bizottság

a) legalább két tagja orvosszakértõ,

b) legalább egy tagja foglalkoztatási szakértõ,

c) legalább egy tagja szociális szakértõ.

16. § (1) Szakhatósági eljárás esetén a Hivatal eljárására irányadó ügyintézési határidõ – ha a 7. §-ban foglalt feladat- és

hatásköröket szabályozó jogszabály másként nem rendelkezik – harminc nap.

(2) A Hivatal – jogszabályban meghatározott esetekben – komplex minõsítést végez, amely során

a) az egészségkárosodás mértékét, ideértve a foglalkozási eredetû (üzemi baleset, foglalkozási betegség)

egészségkárosodás mértékét is, továbbá

b) ha az egészségkárosodás mértéke azt indokolja

ba) a szakmai munkaképességet,

bb) a rehabilitálhatóságot, a rehabilitáció lehetséges irányát, a rehabilitációs szükségleteket, a rehabilitációhoz

szükséges idõtartamot

kell vizsgálni.

(3) Komplex minõsítés elvégzésére irányuló szakhatósági eljárás esetén a megkeresõ hatóság a Hivatal rendelkezésére

bocsátja a komplex minõsítés elvégzéséhez szükséges iratokat, így különösen

a) az érintett személy egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat

tartalmazó háziorvosi, kezelõorvosi véleményt,

b) ha az érintett személy foglalkoztatott és a megalapozott szakhatósági állásfoglalás kiadásához szükséges,

a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól,

a munkavégzés körülményeirõl, kockázati viszonyairól, arról, hogy az érintett személy egészségi állapota alapján

jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,

c) az egészségügyi dokumentációt, ha az érintett személy korábban egészségügyi ellátásban részesült, és

d) a jogszabály vagy az ellátást megállapító közigazgatási hatóság által rendszeresített formanyomtatványt vagy

nyilatkozatot.

17. § (1) Ha a Hivatalnak nincs vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatási szakértõje vagy az a szakértõi

bizottság tagjának nem jelölhetõ ki, a Hivatal megkeresésére az illetékes munkaügyi központ fõigazgatója

a foglalkoztatási szakértõ személyére a munkaügyi központ – 15. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ –

foglalkozási rehabilitációs munkatársai közül tesz javaslatot.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével a Hivatalnak a 7. § szerinti vizsgálat elvégzéséhez nincs vele

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló szakértõje, a Hivatal a vizsgálat jogcíme szerinti szakértõi névjegyzéken

szereplõ és a 15. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ szakértõt vehet igénybe.

(3) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, kötelezettségszegés esetén indított rendkívüli eljárás során a szakértõi bizottság

tagjává nem jelölhetõ ki olyan személy, aki az eljárással érintett ügyben korábban közremûködött.

18. § (1) A szakértõi bizottság elnöke a szakértõi bizottság tagjai közül elõadó szakértõt jelöl ki. Elõadó szakértõnek

szakhatósági eljárásban orvosszakértõ jelölhetõ ki, szakértõi eljárás során pedig a szakértõi bizottság bármely –
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a vizsgálat jogcíme szerinti szakértelemmel rendelkezõ – tagja. A szakértõi bizottság elnöke és az elõadó szakértõ nem

lehet ugyanaz a személy.

(2) Az elõadó szakértõ a szakértõi bizottság elnöke által meghatározott határidõre

a) értékeli a szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény kiadásához szükséges dokumentumokat, ellenõrzi

az egészségügyi dokumentációt,

b) megvizsgálja az érintett személyt és – ha szükséges – kiegészítõ egészségügyi, képességfelmérõ vizsgálatot

rendel el,

c) összegzi és indokolja a rendelkezésre álló orvosi dokumentációból, egyéb iratból, valamint a b) pont szerinti

vizsgálatokból levonható következtetéseket, és ennek alapján döntéstervezetet készít.

(3) Személyes vizsgálatot kell végezni, ha

a) jogszabály azt kötelezõvé teszi,

b) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján megalapozottan nem ítélhetõ meg az érintett

személy állapota, vagy

c) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában –

az ellátásra való jogosultságnak a szakértõi bizottság által vizsgált feltételei nem állnak fenn.

(4) A (3) bekezdés és a 20. § (2) bekezdése szerinti személyes vizsgálatot – az (5) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel –

a kirendeltség vagy a regionális igazgatóság székhelyén kell elvégezni.

(5) A személyes vizsgálat az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén is elvégezhetõ, ha a szakhatósági állásfoglalás

vagy szakvélemény kiadásához az érintett személy lakhatási viszonyainak, környezetének, önellátási vagy

önkiszolgálási képességének megismerése szükséges.

(6) A személyes vizsgálatot az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén kell elvégezni, ha az érintett személy

háziorvos által igazolt egészségi állapota nem teszi lehetõvé a kirendeltség vagy a regionális igazgatóság székhelyén

való megjelenését.

(7) A kiegészítõ egészségügyi, képességfelmérõ vizsgálat elvégzésére a Hivatal együttmûködési megállapodást köthet

a megfelelõ személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ szolgáltatóval. A kiegészítõ egészségügyi, képességfelmérõ

vizsgálatot végzõ személyre is alkalmazni kell a 15. § (4) bekezdésében foglalt kizárási szabályt.

19. § A szakértõi bizottság az egészségkárosodás mértékét, a fogyatékosságot, a szakmai munkaképességet, valamint

a rehabilitálhatóságot a jogszabályokban és a szakmai szabályokban foglaltaknak megfelelõen véleményezi.

A szakmai szabályokat a Hivatal a honlapján közzéteszi.

20. § (1) Az elõadó szakértõ a 18. § (2) bekezdése szerinti tevékenységérõl folyamatosan konzultál a szakértõi bizottság

tagjaival.

(2) A szakértõi bizottság tagja a bizottság elnökénél kezdeményezheti kiegészítõ egészségügyi, fogyatékosság

megállapítására irányuló, képességfelmérõ vizsgálat elvégzését és az érintett személy személyes meghallgatását.

A vizsgálatra és a személyes meghallgatásra a 18. § (3)–(7) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

(3) Ha az elõadó szakértõ tevékenységével kapcsolatban kötelezettségszegésre utaló megalapozott információ jut

a szakértõi bizottság tudomására, a szakértõi bizottság elnöke másik elõadó szakértõt jelöl ki, aki újból elvégzi a 18. §

(2) bekezdésében foglaltakat.

(4) A szakértõi bizottság megvitatja az elõadó szakértõ döntéstervezetét, és ennek alapján dönt a szakhatósági

állásfoglalás és a szakvélemény tartalmáról. A döntés meghozatalára a szakértõi bizottság tagjainak többségi

szavazatával kerül sor. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

(5) A szakértõi bizottság ülésérõl – a döntést követõ 15 napon belül – az elõadó szakértõ jegyzõkönyvet készít.

A jegyzõkönyvet a szakértõi bizottság minden tagja aláírja.

(6) A szakvéleményt az elõadó szakértõ és a szakértõi bizottság elnöke írja alá. A szakhatósági állásfoglalást az elsõ fokú

szakhatósági eljárásban a kirendeltség-vezetõ, a másodfokú szakhatósági eljárásban a regionális igazgató

kiadmányozza.

21. § (1) A Hivatal által kiadott szakvélemény tartalmazza:

a) a véleményezett személy azonosítására szolgáló, a szakértõi bizottság által törvény alapján kezelhetõ azonosító

adatokat,

b) a véleményezett személy egészségi állapotára vonatkozó, a szakértõi bizottság által törvény alapján kezelhetõ

egészségügyi adatokat,
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c) a szakvélemény kiállításának helyét, idõpontját, az eljáró szakértõi bizottság megnevezését, elnökének és elõadó

szakértõjének nevét és aláírását,

d) a szakvéleményt kérõ szerv megnevezését,

e) a szakértõi bizottságtól kért vizsgálat típusát, a szakértõi bizottságnak feltett kérdéseket, az azokra adott válaszokat,

f) a szakértõi vizsgálat során felhasznált dokumentumok és az elvégzett vizsgálatok megjelölését, személyes

vizsgálat és meghallgatás esetén annak idõpontját és helyszínét és

g) a felülvizsgálat szükségességét, idõpontját, a szakvélemény idõbeli hatályát.

(2) A Hivatal által kiadott szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló

törvényben foglaltakon kívül tartalmazza

a) az ügyfél azonosítására szolgáló, a szakértõi bizottság által törvény alapján kezelhetõ azonosító adatokat,

b) az ügyfél egészségi állapotára vonatkozó, a szakértõi bizottság által törvény alapján kezelhetõ egészségügyi

adatokat, valamint

c) a felülvizsgálat szükségességét, idõpontját, a szakhatósági állásfoglalás idõbeli hatályát.

7. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

23. § (1) A szakértõi bizottság orvosszakértõi tagjainak az egészségbiztosítási szakvizsgát 2013. december 31-ig kell

megszerezniük. 2013. december 31-ét követõen egészségbiztosítási szakvizsgával nem rendelkezõ személy

a szakértõi bizottságnak orvosszakértõként nem lehet a tagja.

(2) A 2010. augusztus 16-án folyamatban lévõ, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok

felülvizsgálatát az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól

szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 2010. augusztus 16-án hatályos szabályai alapján kell lefolytatni.

A 2010. augusztus 17-ét megelõzõen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet által a gondozási szükséglet

tekintetében kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.

(3) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet, illetve jogelõdjei által a 7. § (1) bekezdése szerinti ellátásokra

vonatkozó, 2009. október 1-je elõtt kiadott szakvéleményt szakhatósági állásfoglalásnak kell tekinteni.

(4) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet, illetve jogelõdjei által kiadott szakvélemények, szakhatósági

állásfoglalások – idõbeli hatályuk alatt – e rendelet hatálybalépését követõen is felhasználhatók.

(5) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet feladatait 2011. január 1-jétõl névmódosulásból adódóan

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megnevezéssel látja el.

(6) A Hivatalt az e rendelet által meghatározott, a rendelet hatálybalépését megelõzõen a Foglalkoztatási és Szociális

Hivatal által ellátott hatáskörök és feladatok tekintetében jogutódnak kell tekintetni. A 6. § g) pontjában foglalt feladat

ellátása érdekében a TÁMOP 5.4.2. „Központi szociális információs fejlesztések” kiemelt projekt tekintetében a Hivatalt

a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal jogutódjának kell tekinteni.

(7) 2011. január 1-jétõl a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványnak

a) a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl szóló rendeletben

meghatározott feladatai, és azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok, a képviselõk foglalkoztatása tekintetében,

valamint

b) a 10. §-ban foglalt feladatai ellátása érdekében a TÁMOP 5.5.7. „Betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselõi

hálózat és civil jogvédõ munka fejlesztése” kiemelt projekt tekintetében

a Hivatalt jogutódnak kell tekinteni.

(8) A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetésének napjától a Hivatal a Betegjogi, Ellátottjogi

és Gyermekjogi Közalapítvány általános és egyetemes jogutódja.

24. § Hatályát veszti az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól

szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal regionális igazgatóságai, székhelyük és illetékességi

területük

1. Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

Székhelye: Budapest

Illetékességi területe: Közép-magyarországi régió (Fõváros és Pest megye)

2. Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

Székhelye: Székesfehérvár

Illetékességi területe: Közép-dunántúli régió (Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye)

3. Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

Székhelye: Debrecen

Illetékességi területe: Észak-alföldi régió (Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok

megye)

4. Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság

Székhelye: Gyõr

Illetékességi területe: Nyugat-dunántúli régió (Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye)

5. Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

Székhelye: Miskolc

Illetékességi területe: Észak-magyarországi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye)

6. Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

Székhelye: Pécs

Illetékességi területe: Dél-dunántúli régió (Baranya megye, Tolna megye, Somogy megye)

7. Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

Székhelye: Szeged

Illetékességi területe: Dél-alföldi régió (Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye)

A Kormány 332/2010. (XII. 27.) rendelete
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggõ
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet tekintetében a kárpótlási je-

gyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény 12. §-ában,

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet tekintetében a hadigondo-

zásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában,

a keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet tekin-

tetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet tekintetében a

gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában,

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi

LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magán-
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nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelezõ egész-

ségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés n) pontjában,

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet te-

kintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében,

a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi

XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésé-

rõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában és a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló

2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában,

a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek vé-

delmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet tekintetében a katonai

és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 50. § (1)

bekezdésében,

a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkálta-

tók ellenõrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanél-

küliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 1. alpontjában,

a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005.

(IX. 2.) Korm. rendelet tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában,

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szó-

ló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1)

bekezdés d) pontjában,

a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet te-

kintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet tekin-

tetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

132. § (1) bekezdés j), o) és s) pontjában, továbbá a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

162. § (1) bekezdés p) pontjában,

az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a közigazgatási hatósági el-

járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekinteté-

ben a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés m) pontjában,

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

162. § (1) bekezdés d) és i) pontjában,

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet tekintetében a fogyasztói árkiegé-

szítésrõl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. § (4) bekezdésében,

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában,

a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet tekintetében a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi

LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés c) pontjában,

a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre vonatkozó

részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés q) pontjában,

a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott

személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellá-

tásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában,

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet tekintetében a

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,
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a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet tekintetében a

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában,

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetûek foglal-

koztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességû

emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm.

rendelet tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (5)

bekezdésében,

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §

(1) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

s) pontjában,

az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet tekinte-

tében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és s) pontjában,

az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékrõl, az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység végzésérõl és annak feltételeirõl,

a szakértõ mûködésérõl szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet tekintetében az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõ-

mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. § (15) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá

a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet, az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl

szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.)

Korm. rendelet, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet, az egyes, tartós

idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, az egészségkároso-

dott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

a következõket rendeli el:

1. A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

1. § A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az igénylõ a kérelemhez az orvosszakértõi szervnek a munkaképtelenség, illetve az egészségkárosodás

mértékét megállapító, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, az eljáró

hatóság – a munkaképtelenség, illetve az egészségkárosodás mértéke kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása

céljából megkeresi az orvosszakértõi szervet.”

2. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

a) 5/B. § (4) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetnek a kérelmezõ lakóhelye, illetve

tartózkodási helye szerint illetékes szakértõi bizottsága (a továbbiakban: szakértõi bizottság)” szövegrész helyébe

az „orvosszakértõi szerv” szöveg,

b) 5/B. § (4) bekezdésében a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalást” szöveg,

c) 5/B. § (5) bekezdésében az „a szakértõi bizottságot” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi szervet” szöveg,

d) 5/C. § (1) bekezdésében az „a szakértõi bizottság szakvéleményében” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi

szerv szakvéleményében, szakhatósági állásfoglalásában” szöveg, a „szakvélemény” szövegrész helyébe

a „szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás” szöveg,

e) 5/C. § (3) bekezdésében az „a szakértõi bizottságot, hogy adjon szakvéleményt” szövegrész helyébe az

„az orvosszakértõi szervet, hogy adjon szakhatósági állásfoglalást” szöveg

lép.
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3. A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló

87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet 1. §

(1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet elsõfokú szakértõi bizottsága” szövegrész

helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg lép.

4. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: Szakértõi

Intézet)” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalást” szöveg,

c) 2. § (5) és (6) bekezdésében, 2. mellékletében és 3. mellékletében a „szakvélemény” szövegrész helyébe

a „szakhatósági állásfoglalás” szöveg,

d) 2. § (6) bekezdésében a „szakvéleményében” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalásában” szöveg,

e) 2. § (6) és (7) bekezdésében, valamint 6. mellékletében az „a Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „az

orvosszakértõi szerv” szöveg,

f) 7. § (3) bekezdésében a „szakértõi intézeti szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalás”

szöveg, a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalás” szöveg,

g) 2. mellékletében és 3. mellékletének címében az „A Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „Az orvosszakértõi

szerv” szöveg,

h) 3. mellékletében a „szakvéleményének” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalásának” szöveg

lép.

5. A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. § A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.)

Korm. rendelet

a) 7. § (5) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: Szakértõi

Intézet)” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg,

b) 8. § (3), (4) és (6) bekezdésében, 9. § (1) és (4) bekezdésében, 4. számú mellékletének címében és 4. számú

melléklet II. 13. pontjában az „a Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi szerv” szöveg,

c) 8. § (6) bekezdésében az „A Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „Az orvosszakértõi szerv” szöveg

lép.

6. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetnek” szövegrész helyébe

az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg,

c) 3. számú mellékletében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg

lép.
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7. A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. § A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésében

az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg lép.

8. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

8. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

30/B. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és

Szociális Hivatal” szöveg lép.

9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

9. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében az „Országos

Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szakvéleményével” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv

szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával” szöveg lép.

10. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

10. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)

Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés h) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: Szakértõi

Intézet)” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg,

b) 11. § (3) bekezdés f) pontjában az „a Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi szerv” szöveg,

c) 27. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „a Szakértõi Intézet szakvéleménye” szövegrész helyébe az

„az orvosszakértõi szerv szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása” szöveg,

d) 42. § (3) bekezdésében az „a Szakértõi Intézet szakértõi bizottságai véleményezik” szövegrész helyébe az

„az orvosszakértõi szerv szakhatósági állásfoglalásban állapítja meg” szöveg,

e) 42. § (4) bekezdésében az „A Szakértõi Intézet szakértõi bizottsága a szakvéleményérõl” szövegrész helyébe az

„Az orvosszakértõi szerv a szakhatósági állásfoglalásáról” szöveg,

f) 42. § (5) bekezdésében az „a Szakértõi Intézet illetékes szakértõi bizottságának véleményét” szövegrész helyébe

az „az orvosszakértõi szerv szakvéleményét, szakhatósági állásfoglalását” szöveg,

g) 46. §-ában az „a Szakértõi Intézet elsõfokú szakértõi bizottsága véleménye” szövegrész helyébe az

„az orvosszakértõi szerv szakvéleménye” szöveg

lép.

11. A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának,

valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

11. § A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának

szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális

Szakértõi Intézetnek” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szervnek” szöveg lép.
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12. Az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló

267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.)

Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette” szövegrész helyébe a „legalább

67%-os munkaképesség-csökkenést vagy legalább 50%-os egészségkárosodást szenvedett” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében a „munkaképesség-csökkenés mértékét az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi

Intézet” szövegrész helyébe a „munkaképesség-csökkenés vagy az egészségkárosodás mértékét

az orvosszakértõi szerv” szöveg

lép.

13. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következõ módon kell igazolni:]

„b) az orvosszakértõi szervnek a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság minõsítését

tartalmazó szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását arról, hogy az igénylõ mozgásszervi fogyatékos vagy

súlyos mozgáskorlátozott,”

(2) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontjában az „Országos

Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg lép.

14. A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik

járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási

szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális

érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.)

Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A családi segélyre jogosultság érdekében igazolni kell:]

„a) a legalább 50%-os egészségkárosodást az orvosszakértõi szerv szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával,

vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ellátást megállapító határozatával,”

(2) A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális

érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.)

Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében az „a Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi szerv” szöveg

lép.

15. A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának,

továbbá az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló

176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

15. § A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá

az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdés d) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész

helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 10. § (13) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,

c) 10. § (14) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg

lép.
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16. A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható

költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pont ea)–ed) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában

megváltozott munkaképességû munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek

munkaszerzõdés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha]

„ea) a munkaképesség-csökkenés – 2011. január 1-jét megelõzõen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi

Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelõzõen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos

Orvosszakértõi Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy 2001. január 1-jét

megelõzõen, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértõi Intézetének szakvéleménye

szerint – 50–66 százalékos mértékû, illetve az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági

állásfoglalása, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) szakhatósági állásfoglalása

szerint – 40–49 százalékos mértékû, vagy

eb) a munkaképesség-csökkenés – az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy

2001. január 1-jét megelõzõen, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértõi Intézetének

szakvéleménye szerint – 67–100 százalékos mértékû, vagy

ec) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági

állásfoglalása szerint – 79 százalékot meghaladó mértékû, vagy

ed) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági

állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékû, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását

megelõzõ munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció

nélkül nem alkalmas, azonban az NRSZH vagy az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása alapján

rehabilitációja nem javasolt, vagy”

(2) A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pont ej)–ek) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában

megváltozott munkaképességû munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek

munkaszerzõdés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha]

„ej) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági

állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékû, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását

megelõzõ munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció

nélkül nem alkalmas és rehabilitálható, vagy

ek) az ea)–ej) alpontban meghatározott mértékû munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, illetõleg

fogyatékosság nem állapítható meg, azonban az NRSZH, az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági

állásfoglalása szerint jelenlegi munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetõleg más munkakörben vagy

foglalkozás keretében személyre szóló rehabilitáció megvalósításával foglalkoztatható tovább;”

(3) A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében az „OOSZI, vagy az ORSZI – a 2. § (1) bekezdése e) pontjának ej)-ek) alpontjaiban megjelölt

körülményt elsõ alkalommal megállapító – szakvéleménye” szövegrész helyébe az „NRSZH, az ORSZI vagy

az OOSZI – a 2. § (1) bekezdés e) pont ej)–ek) alpontjában megjelölt körülményt elsõ alkalommal megállapító –

szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „OOSZI vagy az ORSZI szakvéleménye” szövegrész helyébe az „NRSZH, az ORSZI

vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása” szöveg,

c) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész

helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

d) 12. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,

e) 12. § (5) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal” szövegrész helyébe a „Hivatallal” szöveg

lép.
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17. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 15. § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetnek” szövegrész helyébe az

„a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg,

b) 5. számú mellékletében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az

„a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg

lép.

18. A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

18. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)

Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész

helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg lép.

19. A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

19. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)

Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében és 11. § (3) bekezdés d) pontjában a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész

helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg,

b) 6. § (8) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

c) 7. § b) pontjában és 7/B. § (2) bekezdésében az „az FSZH-val” szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg,

d) 7/A. § (1) bekezdésében, 7/B. § (2) bekezdésében, 9. § (6) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11. §

(1) bekezdésében, 11. § (3) bekezdés c) pontjában, 11. § (5) és (6) bekezdésében, 12. § (1), (2) és (6) bekezdésében,

13. § (4) bekezdésében, 13/A. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés felvezetõ szövegében, 14. § (1) bekezdés

a) pontjában, 14. § (2) bekezdés h) pontjában, 15. § (2) és (3) bekezdésében, 16. § (1), (2) és (6) bekezdésében,

16/A. § (5) bekezdés b) és c) pontjában, 16/A. § (7) bekezdésében, 16/B. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 16/B. §

(8) bekezdés e) és f) pontjában, 16/B. § (10) bekezdésében, 16/C. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 16/D. § (3), (5), (6),

(7) és (9) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,

e) 10. § (3) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 16. § (3), (4) és (6) bekezdésében, 16/A. § (4) és (5) bekezdésében,

16/C. § (4) és (7) bekezdésében, 16/D. § (6) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,

f) 14. § (2) bekezdésében az „FSZH-hoz” szövegész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg,

g) 14. § (2) bekezdés h) pontjában, 16/A. § (6) bekezdésében, 16/C. § (2) bekezdésében az „az FSZH-t” szövegrész

helyébe az „a Hivatalt” szöveg,

h) 14. § (3) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16/C. § (3) és (6) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész

helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,

i) 16. § (4) bekezdésében az „az FSZH-nál” szövegrész helyébe az „a Hivatalnál” szöveg,

j) 16. § (5) bekezdés b) pontjában az „FSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg

lép.

20. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról

és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

20. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésben a „Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól”

szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól” szöveg lép.
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21. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló

289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/A. §-ában az „az Országos

Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt”

szöveg lép.

22. A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló

302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

22. § A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.)

Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és

Szociális Hivatal” szöveg,

b) 1. § (3) és (4) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „társadalmi

esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

c) 5. § (8) bekezdésében az „a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által vezetett” szövegrész helyébe az „az” szöveg

lép.

23. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,

valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és

illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs

és Szociális Hivatal” szöveg,

b) 14. § (1) bekezdés b) pontjában, 16. §-ában és 18. §-ában a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész

helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg

lép.

24. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

24. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés

g) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szakvéleménye” szövegrész helyébe

az „orvosszakértõi szerv szakvéleménye” szöveg lép.

25. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

25. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)

Korm. rendelet

a) 33. § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szakvéleményezési hatásköre

az érintettre kiterjed, e szerv szakvéleményével összhangban” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és

Szociális Hivatal szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó feladat- és hatásköre

az érintettre kiterjed, a szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással összhangban” szöveg,

b) 23/b. számú mellékletének „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” részében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi

Intézet által kiállított szakvélemény(eke)t, amennyiben készült ilyen szakvélemény” szövegrész helyébe az

„a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást,

amennyiben ilyen készült” szöveg

lép.
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26. A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(1) Az Rjtv. és az e rendelet által meghatározott feladatok végrehajtásához az Országos Nyugdíjbiztosítási

Fõigazgatóság, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a rehabilitációs szakértõi szerv az együttmûködés, továbbá

az Rjtv. 14–16. §-ában meghatározott keretek között az adatok kölcsönös átadásának rendjét megállapodásban

határozza meg, és az együttmûködés érdekében közös informatikai eljárási rendet alakít ki.”

(2) A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az „Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI)” szövegrész

helyébe az „A rehabilitációs szakértõi szerv” szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében a „központi szervezete” szövegrész helyébe a „megyei (fõvárosi)

szervezete” szöveg,

c) 10. § (3) bekezdésében és 14. § (6) bekezdésében az „Rjtv. 10. §-ának (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe

az „Rjtv. 10. § (2) bekezdése, vagy az Rjtv. 31. §-a szerinti” szöveg,

d) 14. § (2) és (3) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Foglalkoztatási Hivatal” szöveg,

e) 14. § (2) bekezdésében az „az ORSZI” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs szakértõi szerv” szöveg,

f) 14. § (8) bekezdésében az „az ORSZI-t” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs szakértõi szervet” szöveg

lép.

(3) A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 6. §

(3) bekezdésében, 7. § f) pontjában és 14. § (5)–(10) bekezdésében a „regionális” szövegrész hatályát veszti.

27. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre,

szakértõi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló

340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

27. § A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre

vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-ában az „Országos Rehabilitációs és

Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg lép.

28. Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosítása

28. § Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében

az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetnek a kérelmezõ lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint

illetékes” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs szakértõi szerv” szöveg lép.

29. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá

a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális

intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal szakértõi bizottságaira és mûködésükre az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit

kell alkalmazni.”

(2) A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális

intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdés d) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban:

ORSZI)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 2. § (1) és (2) bekezdésében, 5. § (5) és (8) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében az „az ORSZI” szövegrész helyébe

az „a Hivatal” szöveg,
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c) 4. § (1) bekezdésében az „Az ORSZI” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg

lép.

30. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

6. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A bizottság]

„b) egy tagját a Hivatal jelöli ki,

c) egy tagját a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet jelöli ki,”

(2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 4. § (7) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 5. § (1), (6) és (8) bekezdésében, 6. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés

d) pontjában, 7. § (5) és (7) bekezdésében, 9. § (1) és (5) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés felvezetõ szövegében,

10. § (1) bekezdés a) pontjában, 10. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 10. § (2) bekezdés m) és r) pontjában,

11. § (2) és (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés h) és i) pontjában, 16. § (1), (3) és

(4) bekezdésében, 16. § (8) bekezdés d) pontjában, 16. § (10) bekezdésében, 17. § (1) és (4) bekezdésében, 18. §

(3) bekezdésében, 19. § (7) bekezdésében, valamint 21. § (1), (3), (4) és (5) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész

helyébe az „a Hivatal ” szöveg,

c) a 8. § (5) bekezdésében, 12. § (3) és (4) bekezdésében, 15. § (1) és (2) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 18. §

(3) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal ” szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 18. §

(2) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,

e) 11. § (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében az „az FSZH-t”

szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg,

f) 12. § (5) bekezdés b) pontjában az „FSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg

lép.

31. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

31. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a) 59. § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szakvéleményezési hatásköre

az érintettre kiterjed, e szerv szakvéleményével összhangban” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és

Szociális Hivatal szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó feladat- és hatásköre

az érintettre kiterjed, a szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással összhangban” szöveg,

b) 10. számú mellékletének „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” részében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi

Intézet által kiállított szakvélemény(eke)t, amennyiben készült ilyen szakvélemény” szövegrész helyébe az

„a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást,

amennyiben ilyen készült” szöveg

lép.

32. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció:

„Decentralizált programok a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás

Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességû emberek

rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló

132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos

helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:

„Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható
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támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet az „A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás

1.1.2. konstrukció: Decentralizált programok a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért” alcímet megelõzõen

a következõ 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § A Minisztérium az 1.1.1. Programmal kapcsolatos feladatait a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal

együttmûködésben valósítja meg.”

(2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos

helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:

„Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható

támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[Az 1.1.1. Programra vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából megváltozott munkaképességû személy,

az az álláskeresõ, akinek]

„ba) a munkaképesség-csökkenése – 2011. január 1-jét megelõzõen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi

Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelõzõen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos

Orvosszakértõi Intézete szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy 2001. január 1-jét megelõzõen, vasutas

biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértõi Intézetének szakvéleménye szerint – 50–66 százalékos

mértékû, illetve az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy a Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) szakhatósági állásfoglalása szerint – 40–49 százalékos

mértékû, vagy

bb) az egészségkárosodása – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági

állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékû, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását

megelõzõ munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció

nélkül nem alkalmas és rehabilitálható.”

33. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók

normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak”

szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg lép.

34. Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.)

Korm. rendelet 1. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

35. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. § A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés b) pontjában, 4. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában az „az FSZH-t” szövegrész helyébe az

„a Hivatalt” szöveg,

c) 2. § (6) bekezdésében, 13. § (11) bekezdésében, 15. § (2) és (5) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe

az „a Hivatal” szöveg,

d) 2. § (6) bekezdésében, 15. § (1), (2) és (4) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,

e) 11. § (8) bekezdés d) pontjában, 14. § (9) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész

helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,

f) 15. § (2) bekezdésében az „az FSZH-val” szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg,

g) 22. § (18) bekezdésében az „FSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg

lép.
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36. Az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékrõl, az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység

végzésérõl és annak feltételeirõl, a szakértõ mûködésérõl szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet

módosítása

36. § Az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékrõl, az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység végzésérõl és

annak feltételeirõl, a szakértõ mûködésérõl szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 1. § (3) és (5) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1), (3) és (4) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész

helyébe az „A Hivatal” szöveg,

c) 1. § (4) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,

d) 2. § (1) bekezdésében az „FSZH-hoz” szövegrész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg,

e) 2. § (2) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,

f) 5. §-ában az „az FSZH-val” szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg

lép.

37. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 30. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért való felelõssége körében]

„e) együttmûködik a Foglalkoztatási Hivatallal, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, valamint a Nemzeti

Család- és Szociálpolitikai Intézettel,”

(2) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter

irányítja]

„bb) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt,

bc) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet.”

38. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 34. § és a melléklet 2011. január 2-án lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. január 3-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.)

Korm. rendelet 1. mellékletének

a) Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatgyûjtések – Adatátvételek rész 2064. nyilvántartási száma alatt

aa) az „Adatgyûjtés – Adatátvétel címe” oszlopban az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet”

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

ab) az „Adatgyûjtés – Adatátvétel adatszolgáltatóinak meghatározása” oszlopban az „Országos Rehabilitációs

és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

b) Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatgyûjtések – Adatátvételek rész 2066. nyilvántartási száma alatt

az „Adatgyûjtés – Adatátvétel adatszolgáltatóinak meghatározása” oszlopban a „Foglalkoztatási és Szociális

Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
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c) Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatkörök rész 2064. nyilvántartási száma alatt az

ca) „Adatgyûjtés – Adatátvitel cím” oszlopban az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet”

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

cb) „Adatgyûjtés – Adatátvitel adatkör” oszlopban az „ORSZI Országos Rehabilitációs és Szociális szakértõi

Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg

lép.

A Kormány 333/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatal-

mazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„l) jogosultsági idõszak: a 2009. január 1-je és 2011. április 30-a közötti idõszak;”

2. § Az R. 3. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Gázfogyasztás esetén a támogatás)

„c) a jogosultsági idõszak 2011. január 1-jétõl 2011. április 30-áig terjedõ részidõszakában legfeljebb 40 800 MJ,

nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 81 600 MJ”

(hõmennyiségre jár.)

3. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltató az igénylést havonta két alkalommal, a hónap 5. és 20. napjáig, de legkésõbb 2018. január 5-éig

küldheti meg elektronikusan és – a közremûködõnél rendelkezésre álló aláírásbejelentõn szereplõ személy(ek)

aláírásával ellátott – papír alapon a közremûködõnek. Az igénylésben azon számlákon jóváírt támogatás tüntethetõ

fel, amelyeken a feltüntetett fogyasztási idõszak zárónapja korábbi, mint az igénylés megküldésének idõpontja.

Ugyanazon számlára és támogatási összegre igénylés csak egyszer nyújtható be.”

4. § Az R. 11. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) E rendeletnek a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007.

(X. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 333/2010. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 1. § l) és m) pontjában,

3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, 3. § (2) bekezdés b) pont

bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, valamint 3. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat

a 2010. december 31-én fennálló támogatási jogosultságokra új határozat meghozatala, illetve a határozat módosítása

nélkül alkalmazni kell.”

5. § Az R.

a) 1. § m) pontjában a „2010. december 31-én” szövegrész helyébe a „2011. április 30-án” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, valamint

(2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában a „2010. december

31-éig” szövegrész helyébe a „2011. április 30-áig” szöveg,

c) 9. § (1) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „az államháztartásról

szóló törvényben, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló kormányrendeletben” szöveg

lép.
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6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 17. § (1) bekezdés b) pontjában kapott fel-

hatalmazás alapján – az Országos Érdekegyeztetõ Tanáccsal folytatott konzultáció alapján, az ott létrejött megállapodásnak megfe-

lelõ tartalommal –, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb

összege (minimálbér) a teljes munkaidõ teljesítése esetén 2011. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén

78 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 17 950 forint, napibér alkalmazása esetén 3 590 forint, órabér alkalmazása

esetén 449 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetõleg középfokú

szakképzettséget igénylõ munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidõ

teljesítése esetén 2011. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén 94 000 forint, hetibér alkalmazása esetén

21 650 forint, napibér alkalmazása esetén 4 330 forint, órabér alkalmazása esetén 541 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén a teljes

munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és

teljesítménytõl függõ mozgóbér együttes)

a) (1) bekezdés szerinti kötelezõ legkisebb összege 2011. január 1-jétõl 78 000 forint,

b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2011. január 1-jétõl 94 000 forint.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidõ napi 8 óránál

a) rövidebb [Mt. 117/B. § (2) bekezdés], arányosan növelt mértékben,

b) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben

kell figyelembe venni.

(5) Részmunkaidõ esetén

a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidõ eltérõ mértékével arányosan

csökkentve,

b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplõ összeggel, illetve annak (4) bekezdés

szerint arányosan változó összegével

kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit elsõ ízben a 2011. január hónapra járó munkabérek

megállapításánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,

b) munkavállalón a közalkalmazotti, a közszolgálati és a kormánytisztviselõi jogviszonyban állót,

c) személyi alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, a közszolgálati és

a kormánytisztviselõi jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét

is érteni kell.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált

bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 353/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a nyugellátások és a baleseti járadék emelésérõl

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (1) bekezdés f) pontjá-

ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. § (1) 2011. január 1-jétõl a Tny. 62. § (5) bekezdése alapján 0,6 százalékkal kell emelni azt

a) az öregségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes mûvészeti

tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat),

b) a rokkantsági nyugdíjat,

c) a baleseti rokkantsági nyugdíjat,

d) a rehabilitációs járadékot,

e) az özvegyi nyugdíjat,

f) a szülõi nyugdíjat,

g) az árvaellátást,

h) a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

i) a baleseti járadékot,

j) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

k) a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát és

l) – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény szerinti - közszolgálati járadékot [az a)–l) pontban említett ellátások a továbbiakban

együtt: ellátás],

amely után a nyugellátások és a baleseti járadék 2010. novemberi kiegészítésérõl szóló 250/2010. (X. 19.) Korm.

rendelet alapján egyösszegû kifizetést kellett folyósítani. Az emelés az ellátások idõközi emelésének

figyelembevételét elõíró jogszabályi rendelkezések alkalmazása során 2010. január 1-jei hatályú emelésnek minõsül.

(2) 2011. január 1-jétõl – az arra jogosultak esetében az (1) bekezdés szerinti emelést követõen – a Tny. 62. § (1) bekezdés

b) pontja alapján 3,8 százalékkal kell emelni a 2011. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított ellátásokat.

(3) Ha egy személy részére egyidejûleg több ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell az (1)–(2) bekezdés

szerint emelni.

(4) A 2011. január hónapra járó ellátást a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

2. § (1) A megszûnt ellátás megállapításának idõpontját alapul véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint, az ott meghatározott

feltételek fennállása esetén emelni a 2010. december 31-ét követõ idõponttól megállapított rokkantsági nyugdíjat,

baleseti rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs járadékot és baleseti járadékot is, ha az ellátást egy e bekezdésben

említett másik ellátás megszûnését követõ naptól állapították meg. A hozzátartozói, baleseti hozzátartozói

nyugellátásokat az emelt ellátást alapul véve kell megállapítani.

(2) Több nyugellátásra való jogosultságot érintõ változás esetén a változás idõpontjától kezdõdõen a saját jogú és

a hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. § rendelkezéseinek figyelembevételével kell továbbfolyósítani olyan

összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelõzõen is önállóan került volna folyósításra.

(3) Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével

megállapított emelés illeti meg.

(4) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a magyar szerzõdõ felet

terhelõ nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni.

(5) Az emelést a 2011. január havi ellátásnak

a) a nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel

összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi

XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépõ pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.
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3. § A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) a bányásznyugdíjak,

b) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.

rendelet szerint az elõadómûvészek részére megállapított öregségi nyugdíjak,

c) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezõgazdasági

szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,

d) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított öregségi nyugdíj, valamint közszolgálati járadék

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ

második napon hatályát veszti.

5. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2011. január 1-jétõl havi 72 820 forint

összeghatárig folyósítható együtt.”

Budapest, 2010. november 24.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás
lehetõségének meghosszabbításáról

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), e), h), i), l), n) és o) pontjában kapott fel-

hatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 19–23. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási

igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben

elsõ fokon

a) ha hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ saját jogú nyugellátásban részesült, ide nem értve

a rehabilitációs járadékot, vagy ha az elhunyt jogán hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került –

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,

b) az a) pontban nem említett esetben az igénylõ lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye

(telephelye) szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság

jár el.
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(2) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá

tartozó hatósági ügyekben, a szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alapján járó nyugellátás

megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, valamint a külföldön élõ vagy tartózkodó személy esetén

a nyugellátás megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben elsõ fokon

a) – ha hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ a magyar jogszabályok szerint saját jogú

nyugellátásban részesült, ide nem értve a rehabilitációs járadékot, vagy ha az elhunyt jogán hozzátartozói nyugellátás

megállapítására már sor került – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,

b) az a) pontban nem említett esetben a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság

jár el.”

2. § A TnyR. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a 2010. december 31-ét követõ és 2012. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ saját jogú

nyugellátás alapját képezõ havi átlagkereset 330 000 forintnál több, akkor

a) a 330 001–374 000 forint közötti átlagkereset kilencven százalékát,

b) a 374 001–422 000 forint közötti átlagkereset nyolcvan százalékát,

c) a 422 001 forint feletti átlagkereset hetven százalékát

kell a saját jogú nyugellátás megállapításánál figyelembe venni.”

3. § A TnyR. az „A havi átlagkereset meghatározása” alcímet megelõzõen a következõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § (1) A Tny. 18. § (2b)–(2c) bekezdése szerinti, keresõ tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá

esõ jogviszonnyal szerzett jogosultsági idõnek

a) az 1997. december 31-ét követõen a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–i) pontjában, valamint (2)–(3) bekezdésében

meghatározott jogviszonyban;

b) az 1998. január 1-jét megelõzõen

1. az a) pont szerinti jogviszonyban,

2. a kisiparosként,

3. a magánkereskedõként,

4. az alkalmi fizikai munkát végzõként,

5. a szerzõdéses üzemeltetésû üzlet biztosított vezetõjeként,

6. a gépjármûvezetõ-képzõ munkaközösség tagjaként,

7. a gazdasági munkaközösség tagjaként,

8. az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként,

9. a kisszövetkezet tagjaként,

10. a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagként,

11. a mezõgazdasági szakcsoport tagjaként,

12. az egyéni gazdálkodóként,

13. a nemzetközi szervhez tagként vagy munkatársként kiküldött személyként,

14. a külföldi munkavállalóként,

15. a külföldi munkavállaló elõadómûvészként,

16. az ügyvédi munkaközösség tagjaként,

17. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként,

18. a szabadalmi ügyvivõi iroda vagy társaság tagjaként,

19. a közjegyzõként,

20. az önálló bírósági végrehajtóként,

21. a szerzõi jogvédelem alá tartozó személyes alkotótevékenységet, elõadómûvészi tevékenységet folytatóként,

22. a munkaviszonyban nem álló elõadómûvészként, valamint

23. a 29. § (8) bekezdése, a 36. §, a 41. § és a 44. § (2) bekezdése alapján

szerzett szolgálati idõ minõsül.

(2) A Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi teljes nyugdíj összegét valamennyi megszerzett

szolgálati idõ alapján kell megállapítani.

(3) Ha a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése szerinti öregségi teljes nyugdíjat a jogosult súlyosan fogyatékos vér szerinti

vagy örökbe fogadott gyermekére is tekintettel állapítják meg, a kérelemhez csatolni kell az ápolási díjat megállapító
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határozat másolatát, valamint – ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg – be kell mutatni

a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot vagy csatolni kell annak másolatát.

(4) Ha az öregségi teljes nyugdíjat a Tny. 18. § (2d) bekezdésében foglaltakra is tekintettel állapítják meg, be kell

mutatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot vagy csatolni kell annak másolatát.

(5) Ha a kérelmezõ hatósági nyilvántartásban szereplõ adatokat nem igazol, a nyugdíj-megállapító szerv a kérelem

elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”

4. § A TnyR. 15. § (5) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:

[Az éves szintû keresetekhez tartozó adó – (3) bekezdés c) pontja szerinti – meghatározása során az adott évben elért kereset

alapján kiszámított adó összegébõl]

„l) 2011. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-kiegészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel megállapított

kereset 16 százalékát, de legfeljebb 145 200 forintot”

[kell levonni.]

5. § A TnyR. 23/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23/A. § A Tny. 36/D. § (5) bekezdésének és 36/G. § (4) bekezdésének alkalmazása során az állapotváltozás idõpontja

az állapotváltozásnak a rehabilitációs szakértõi szerv szakhatósági állásfoglalásában megállapított napja.”

6. § A TnyR. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„25. § A Tny. 36/D. § (5) bekezdésének és 36/G. § (4) bekezdésének alkalmazása során a rokkantsági, baleseti

rokkantsági nyugdíj állapotjavulás miatt történõ csökkentésérõl (leszállításáról) a szakhatósági állásfoglalás

kiadásának napját követõ második hónap elsõ napjától kell intézkedni. Állapotrosszabbodás esetén – az

igényérvényesítésre vonatkozó határidõ figyelembevételével – a felemelt összegû rokkantsági nyugdíjat az

állapotváltozás idõpontját követõ hónap elsõ napjától kell megállapítani.”

7. § A TnyR. a következõ 66/A. §-sal egészül ki:

„66/A. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban – ha az adott eljárás tekintetében jogszabály másként

nem rendelkezik – az ügyintézési határidõ huszonkét munkanap, amely legfeljebb huszonkét munkanappal

hosszabbítható meg.

(2) Ha a Tny. 22/A. §-a szerinti növelés esetén a növelést megelõzõ naptári év elõtt elért keresetet, jövedelmet

a növelést megelõzõ naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani, és a kérelmet a tárgyévi valorizációs szorzószámok

hatálybalépését megelõzõen nyújtották be, az ügyintézési határidõ a tárgyévi valorizációs szorzószámok

hatálybalépését követõ tizedik munkanapon jár le.

(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a Tny. 96. § (8) bekezdése szerinti igazolást a kérelem benyújtását követõ

tizenöt munkanapon belül állítja ki.”

8. § A TnyR. a következõ 68. §-sal egészül ki:

„68. § Ha a korábban megszûnt rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerzett,

a Tny. 22/A. §-a szerinti növelésre való jogosultságot már megállapították, újabb saját jogú nyugellátás megállapítása

esetén a növelés összegét a megállapítását követõ emelésekkel együtt, külön határozat hozatala nélkül, az újabb saját

jogú nyugellátással együtt kell folyósítani.”

9. § (1) A TnyR. 72/B. §-a a következõ (1a)–(1g) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Kivételes nyugellátás megállapítása és kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelem az Országos

Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatósághoz (a továbbiakban: ONYF) nyújtható be.

(1b) Az (1a) bekezdésben foglaltakon túl

a) kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelmet kivételes özvegyi nyugdíj és árvaellátás megállapítása esetén,

ha az elhunyt jogszerzõ már nyugellátásban részesült, valamint a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes

meghosszabbítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, egyéb esetben a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes

nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz,

b) kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelmet hozzátartozói nyugellátás esetén a Nyugdíjfolyósító

Igazgatósághoz, egyéb esetben a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz

is be lehet nyújtani.
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(1c) Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelmet az ONYF-hez, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz vagy a kérelmezõ

lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz lehet benyújtani.

(1d) A Tny. 66. §-a alapján

a) a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítását

aa) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója

engedélyezheti,

ab) az aa) alpontban nem említett esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója engedélyezheti;

b) az a) pontban nem említett esetben kivételes nyugellátást az ONYF fõigazgatója állapíthat meg;

c) kivételes nyugellátás-emelést

ca) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója engedélyezhet,

cb) a ca) alpontban nem említett esetben hozzátartozói nyugellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója

engedélyezhet,

cc) a ca)–cb) alpontban nem említett esetben a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság

vezetõje engedélyezhet;

d) egyszeri segélyt

da) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója engedélyezhet,

db) a da) alpontban nem említett esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója vagy a kérelmezõ lakóhelye

szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetõje engedélyezhet attól függõen, hogy a kérelmet melyiküknél

nyújtották be.

(1e) Az (1d) bekezdés b) pontja szerinti ügyekben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója és a nyugdíjbiztosítási

igazgatóság vezetõje – ha a kérelmet hozzá nyújtották be – közremûködõ hatóságként jár el azzal, hogy a kivételes

nyugellátás megállapítása iránti kérelmet – a kérelem megérkezését követõ naptól számított tizenöt munkanapon

belül – akkor is elutasítja, ha a kivételes nyugellátás megállapításának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

(1f) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója és a nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetõje a továbbtanuló árva

árvaellátásának kivételes meghosszabbítása, valamint a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély

engedélyezése iránti ügyben – ha a kérelmet hozzá nyújtották be –

a) a kérelmet megküldi az ONYF fõigazgatójának, ha megállapítja, hogy a kérelmezõ nem felel meg az általa

engedélyezhetõ árvaellátás-meghosszabbítás, nyugellátás-emelés, illetve egyszeri segély feltételeinek, de

a (20) bekezdés szerinti feltételek fennállnak,

b) az a) pontban nem említett esetben a kérelemrõl dönt.

(1g) Ha az ONYF fõigazgatójának vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatójának hatáskörébe tartozó ügyekben –

a különös méltánylást érdemlõ körülmények fennállásának megítélése érdekében – helyszíni szemlét kell tartani,

a helyszíni szemlét az eljáró hatóság megkeresésre a nyugdíjbiztosítási igazgatóság – a megkereséstõl számított

tizenöt munkanapon belül – folytatja le, és annak eredményérõl három munkanapon belül értesíti a megkeresõ

hatóságot.”

(2) A TnyR. 72/B. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[A Tny. 66. §-a alapján akkor állapítható meg]

„c) kivételes rehabilitációs járadék, ha a kérelmezõ rendelkezik a szükséges szolgálati idõ legalább felével, és megfelel

a rehabilitációs járadékra való jogosultság egyéb feltételeinek,”

[továbbá a kérelmezõ nem részesül az Szt. 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátásban, ide

nem értve az idõskorúak járadékát.]

(3) A TnyR. 72/B. §-a a következõ (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Az ONYF fõigazgatója a kivételes nyugellátást megállapító határozatát közli a nyugellátás ügyében egyébként

illetékes nyugdíj-megállapító szervvel, amely a kivételes nyugellátás megállapítását követõen ellátja

a nyugdíj-megállapító szerv hatáskörébe tartozó feladatokat.

(8b) A kivételes nyugellátást kérelemre meg kell szüntetni. A kivételes saját jogú nyugellátás mellett szerzett, a Tny.

22/A. §-a szerinti növelés a kivételes nyugellátás megszüntetését követõen is érvényesíthetõ, illetve azt a 68. § szerint

folyósítani kell, ha a jogosultnak késõbb saját jogú nyugellátást – ide értve a kivételes nyugellátást is – állapítanak

meg.”
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10. § A TnyR. 76/B. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre

változik:

„(2) Ha a Magyar Köztársaság területén külföldi telephelyû gépjármû üzemeltetésével okoztak kárt, a Tny. 87–88. §-a

alapján fennálló követelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

törvényben meghatározott Nemzeti Iroda közremûködésével – a kötelezett biztosítójával szemben érvényesíti. Ha

a kötelezett biztosítója a fizetési kötelezettségének a felhívás kézhezvételét követõ kilencven napon belül nem tesz

eleget, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a követelését a Nemzeti Irodával szemben megtérítésre kötelezõ

határozattal érvényesíti. Az ONYF az eljárás rendjét a Nemzeti Irodával kötött megállapodásban rendezi.”

11. § A TnyR. 80. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A megállapított nyugellátás visszamenõlegesen járó összegét csökkenteni kell annak az ellátásnak az összegével,

amely ugyanarra az idõszakra került folyósításra, feltéve, hogy a jogosultat a két ellátás egyidejûleg nem illethette

volna meg. A beszámítást a nyugdíjfolyósító szerv határozattal rendeli el. Ha a visszamenõlegesen járó ellátás összege

alacsonyabb, mint a beszámított összeg, a jogalap nélkül felvett különbözet visszafizetését a Tny. 84. §-ában

meghatározott feltételek fennállása esetén el kell rendelni.”

12. § A TnyR. 81. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Baleseti járadékkal kapcsolatos megtérítés esetén a követelés érvényesítésére a kötelezõ egészségbiztosítás

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 68. § (3) bekezdésében megjelölt összeghatárt kell alkalmazni.”

13. § A TnyR. a következõ 82. §-sal egészül ki:

„82. § A Tny. 93. § (1) bekezdésében meghatározott öt évet – a megtérítési követelés kivételével – a határozat keltétõl

kell számítani. A megtérítési követelés az ellátás kifizetésétõl számított öt éven belül érvényesíthetõ.”

14. § A TnyR. 83. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A visszafizetésre kötelezett halála esetén a követelés meg nem térült összegét – az örökség erejéig – az örökössel

szemben kell érvényesíteni, feltéve, hogy az örökhagyó még élt, amikor õt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv jogerõs

határozattal az ellátás visszafizetésére kötelezte.”

15. § A TnyR. a következõ 92. §-sal egészül ki:

„92. § (1) E rendeletnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének

meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított, illetve módosított 11/B. §

(2) bekezdését, 12. §-át, 15. § (5) bekezdés l) pontját, 68. §-át, 72/B. § (4) bekezdés c) pontját, 72/B. § (5) bekezdését,

72/B. § (9) bekezdését, 72/B. § (17) bekezdés a) és b) pontját, 72/B. § (20) bekezdés a) pontját, 85. § (2) és (5) bekezdését,

valamint 89. § (10) bekezdését a 2010. december 31-ét követõ idõponttól kezdõdõen megállapításra kerülõ ellátások,

valamint az említett idõpontot követõ adatszolgáltatás és bejelentés esetén kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.

(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének

meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított, illetve módosított 1. § (1) és

(2) bekezdését, 72/B. § (1a)–(1g), (8a) és (8b) bekezdését, valamint 83. §-át a 2011. január 1-jén folyamatban lévõ

ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A Tny. 97. § (3) bekezdésének – 2010. december 31-én hatályos – b) pontja alapján teljesítendõ adatszolgáltatást

e rendelet 2010. december 31-én hatályos 85–89. §-ában foglaltak szerint kell teljesíteni.”

16. § A TnyR.

a) 11. §-ában, 23. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében és 64/D. §-ában a „2011.” szövegrész helyébe a „2012.”

szöveg,

b) 14. § (10) bekezdésében, 89. § (9) és (11) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe

a „Foglalkoztatási Hivatal” szöveg,

c) 24. § (4) bekezdésében az „a nyugdíjasként szerzett” szövegrész helyébe az „az 1997. január 1-jét megelõzõen

nyugdíjasként szerzett” szöveg,
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d) 56. § (1) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap kiállítására és vezetésére kötelezett”

szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítására

és vezetésére kötelezett, ennek hiányában a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szöveg,

e) 72/B. § (1), (2) és (9)–(12) bekezdésében a „kivételes nyugdíjemelés” szövegrész helyébe a „kivételes

nyugellátás-emelés” szöveg,

f) 72/B. § (5) bekezdésében a „kivételes rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „kivételes rokkantsági nyugdíj

vagy kivételes rehabilitációs járadék” szöveg,

g) 72/B. § (9) bekezdésében és 72/B. § (17) bekezdés a) pontjában a „65 000” szövegrész helyébe a „70 000” szöveg,

h) 72/B. § (13) bekezdésében a „kivételes nyugdíjemelés” szövegrész helyébe a „kivételes nyugellátás-emelés”

szöveg, a „méltányossági nyugdíjemelést” szövegrész helyébe a „kivételes nyugellátás-emelést” szöveg,

i) 72/B. § (15) bekezdésében az „a Tny. 66. §-ában meghatározott szervek vezetõi” szövegrész helyébe az

„az (1d) bekezdés d) pontja szerinti személyek” szöveg,

j) 72/B. § (17) bekezdés b) pontjában és 72/B. § (20) bekezdés a) pontjában a „75 000” szövegrész helyébe a „80 000”

szöveg,

k) 79. § (3) bekezdésében és 85. § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrészek helyébe a „tizenöt napon”

szöveg,

l) 85. § (2) bekezdésében a „tizedik munkanap” szövegrész helyébe a „tizenötödik nap” szöveg,

m) 85. § (4) bekezdésében a „tizenkét hónapra számított összegét” szövegrész helyébe a „tizennyolcszorosát”

szöveg,

n) 89. § (10) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg

lép.

17. § (1) Hatályukat vesztik a TnyR. 24. § (1) bekezdésében, 88/A. § (2) bekezdésében és 89. § (10) bekezdésében a „regionális”

szövegrészek.

(2) Hatályát veszti a TnyR.

a) 72/B. § (1) bekezdésében az „az igénylõ lakhelye szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz,

valamint – kivételes özvegyi nyugdíj és árvaellátás esetén, ha a jogszerzõ már nyugellátásban részesült –

a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz” szövegrész,

b) 85. § (1) bekezdése,

c) 86. § (1) bekezdésének elsõ és második mondata, valamint (2), (3), (5) és (7)–(9) bekezdése,

d) 87. § (1) bekezdés a)–c), f), g), i) és j) pontja, valamint (2)–(5) bekezdése,

e) 88. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész,

f) 88. § (2) és (3) bekezdése,

g) 89. § (1)–(8) bekezdése.

2. A korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

18. § Hatályát veszti a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet.

3. A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló

283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

19. § A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha

a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati idõt 2011.

december 31-éig betölti, illetve megszerzi,

b) a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát

a (3) bekezdés szerint a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának (a továbbiakban: munkaügyi

központ) bejelentette,

c) a munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást 2011. december 31-éig megküldik az illetékes

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, és

d) a korengedményes nyugdíjba vonulás idõpontja legkésõbb 2011. december 31-e.”
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20. § Az R. 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A 2011. évben megkötött megállapodás alapján megállapításra kerülõ korengedményes nyugdíj összegét

– a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével ellentétben – a Tny.

18/A–18/B. §-ának megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy a Tny. 18/B. § (2) bekezdése szerinti

csökkentés mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj összegének 8,4 százalékát. 2011. december 31-ét

követõen korengedményes nyugdíjra megállapodás nem köthetõ.

(6) E rendeletnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének

meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés d) pontját a 2011.

évben megkötött megállapodások esetén kell alkalmazni. Egyebekben – ha kormányrendelet másként nem

rendelkezik – a korengedményes nyugdíjra 2011. december 31-ét követõen is a korengedményes nyugdíjazásról szóló

181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

21. § Az R. 2. § (2) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal regionális igazgatóságát, valamint a regionális

munkaügyi központot” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságot és a munkaügyi központot” szöveg lép.

22. § Hatályukat vesztik az R. 1. § (3) bekezdésében a „regionális” szövegrészek.

4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló

273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

23. § Nem lép hatályba a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló 273/2010. (XII. 9.)

Korm. rendelet 86. §-ában az „(a továbbiakban: NAV)” szövegrész, valamint az „ , a 89. § (8) bekezdésében

„a rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe „a rendvédelmi szervek, a NAV” szöveg” szövegrész.

5. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2010. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–17. § és a 19–22. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 18. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 355/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával összefüggõ egyes
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (1) bekezdésének

j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében,

a 2. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és l) pont-

jában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében,

a 3. § és a 4. § (2) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, va-

lamint a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 57. §-ában foglalt felhatalmazás alapján

a következõket rendeli el:
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1. Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl

szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló 127/2002.

(V. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint (2) bekezdés c) pontjában a „Nemzeti Szakképzési

és Felnõttképzési Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg lép.

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl,

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

2. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében

a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg lép.

3. A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosítása

3. § (1) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ

(5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A szociális ágazat továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének mûködtetésével, fejlesztésével kapcsolatos

feladatok tekintetében 2011. január 1-jétõl a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a Nemzeti Szakképzési és

Felnõttképzési Intézet jogutódja.”

(2) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében

a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter” szöveg

lép.

(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdés b) pont 7. alpontjában a „ , valamint a szociális képzéseket” szövegrész, továbbá

b) 5. § (1) bekezdés b) pont 9–11. alpontja

hatályát veszti.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 356/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. al-

pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket

rendeli:

1. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött hatósági keretszerzõdés legfeljebb 2011. június 30-ig

terjedõ hatállyal meghosszabbítható, ha a munkáltató a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás

jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

2. § A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött keretszerzõdés legfeljebb 2011. június 30-ig terjedõ hatállyal

meghosszabbítható, ha a munkáltató a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek

megváltozására tekintettel is vállalja.”

3. § (1) Nem lép hatályba a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési

támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 352/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a.

(2) Ez a kormányrendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a szociális szolgáltatási tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi CLXXI. törvénnyel összefüggõ módosításáról

A Kormány

a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekez-

désében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában megállapított

feladatkörében eljárva, továbbá

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet tekintetében a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet tekin-

tetében az Szt. 132. § (1) bekezdés m) és s) pontjában,

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés j), o) és s) pontjában,

a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott

személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés r) pontjában,

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet tekintetében

az Szt. 132. § (1) bekezdés p) pontjában,

az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. §

(1) bekezdés r) pontjában,

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás, valamint az állam-

háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés c) pontjában,

a szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés f) és s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:
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1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Tr.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat

a) étkeztetés esetén ellátási napra,

b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,

c) jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,

d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,

e) nappali ellátás esetén ellátási napra,

f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra

vetítve kell meghatározni.

(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén

a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,

b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része

a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.

(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkezõ szolgáltató, intézmény

esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként

külön-külön is meghatározható.

(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletû érmék bevonása következtében

szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelõ módon kerekítve kell

meghatározni.”

2. § A Tr. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § Ha az ellátott az étkeztetést, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást vagy a nappali ellátást a hónap nem

mindegyik napján veszi igénybe, a napi személyi térítési díj – az Szt. 116. § (2) bekezdésében és 117/B. §-ában foglaltak

kivételével – nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdése, illetve 117. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatár

harmincad részét.”

3. § A Tr. 15. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Nappali ellátás esetén az adott hónapra fizetendõ személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok

szorzata.”

4. § A Tr. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok

számát meg kell szorozni a 28. §-ban foglaltak szerint számított csökkentett összegû napi személyi térítési díjjal,

a jelenléti napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegû napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege

az adott hónapra fizetendõ térítési díj. A jelenléti napok számát – az adott hónap naptári napjainak számától

függetlenül – úgy kell meghatározni, hogy 30 napból le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak

a napoknak a számát, amelyeken az intézményi jogviszony nem állt fenn.”

5. § A Tr. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § A fizetendõ személyi térítési díj összegét, a pénz- és ingatlanvagyon terhelését, a fizetési kötelezettség

teljesítését, valamint a folyó évi hátralékot a 3. számú melléklet szerinti törzslapon kell nyilvántartani. Az Szt. 117/B. §

szerinti esetben nem kell vezetni a 3. számú melléklet szerinti törzslapot.”

6. § A Tr. 22. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Hajléktalan személyek átmeneti szállása”

7. § A Tr. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. § A hajléktalan személyek átmeneti szállásán nyújtott étkezésért az étkeztetésre vonatkozó szabályok szerint kell

térítési díjat fizetni.”
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8. § A Tr. 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével –

a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten

összesíthetõk.

(2) Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével –

a) az egészségügyi intézményben történõ kezelésének idõtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi

térítési díj 40%-át,

b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át

kell fizetni.”

9. § A Tr. a következõ 33. §-sal egészül ki:

„33. § (1) E rendeletnek a szociális szolgáltatási tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális,

gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló

2010. évi CLXXI. törvénnyel összefüggõ módosításáról szól 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított,

illetve módosított

a) 3. §-át a térítési díj 2010. december 31-ét követõ megállapítása és felülvizsgálata során kell alkalmazni,

b) 16. §-át és 28. § (1)–(3) bekezdését a 2010. december 31-ét követõ idõszakra fizetendõ térítési díjakra kell alkalmazni.

(2) A 2010. december 31-éig kiadott jegyzõi jövedelemigazolások alapján megállapított személyi térítési díj a személyi

térítési díj soron következõ felülvizsgálatáig alkalmazható.”

10. § A Tr. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. § A Tr.

a) 1. § (1) bekezdésében a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „nyugdíjpolitikáért” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a „94/B. és 94/D. §-a szerinti megállapodásban” szövegrész helyébe a „94/C. §-a, illetve a

2011. január 1-jét megelõzõen hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerinti megállapodásban” szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

d) 9. § (3) bekezdésében az „étkezési” szövegrész helyébe az „ellátási” szöveg,

e) 24. §-ában a „rehabilitációs intézményben elhelyezett” szövegrész helyébe a „rehabilitációs intézményben

elhelyezett ellátott és a rehabilitációs célú lakóotthonban határozott idõre elhelyezett ellátott” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Tr.

a) 4/A. §-a,

b) 4/B. §-a,

c) 9. § (1) bekezdése,

d) 10. §-a,

e) 12. § (2) bekezdése,

f) 17. § (4) bekezdése,

g) 21. § (1) bekezdése,

h) 23/A. §-a,

i) 28. § (3) bekezdésében az „– a rendszeres hétvégi távollét kivételével –” szövegrész,

j) 31. § (3) bekezdésében a „3. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész,

k) 1. számú mellékletében a „Havi zárás:” szövegrész,

l) 1. számú mellékletének 1–3. pontja.
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2. A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás esetén a munkavédelmi és a munkaügyi szabályok betartását a szociális

intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi

felügyelõsége ellenõrzi, és az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvet megküldi a szociális és gyámhivatal részére.”

14. § Az Szfr. 7. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély kiadásáról, módosításáról, illetve visszavonásáról szóló

jogerõs határozatát – elektronikus úton – közli)

„c) a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és

munkaügyi felügyelõségével,”

15. § Az Szfr. 7/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7/A. § (1) Az Szt. 92/L. § (2) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot az elsõ fokon eljárt szervnek kell

megfizetni – ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek – a bírságot kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõ

harminc napon belül.

(2) A bírságból befolyt összeget az elsõ fokon eljárt szerv negyedévente, a negyedévet követõ hónap 20-áig a szociál-

és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésû

elõirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. Az elsõ fokon eljárt szerv az átutalással egyidejûleg a bírságot

kiszabó jogerõs határozat másolatát megküldi a minisztériumnak, valamint – ha az eljáró szerv szociális és gyámhivatal

– a Hivatalnak.”

16. § (1) Az Szfr.

a) 1. § (2) bekezdés h) pontjában a „regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg,

c) 3/A. § (6) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg,

d) 5/A. § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,

e) 11. § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „10 napon” szöveg

lép.

(2) Az Szfr. 9. § (6) bekezdésében a „miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész

helyébe a „minisztérium” szöveg lép.

17. § (1) Hatályát veszti az Szfr. 7/B. §-a.

(2) Hatályát veszti az Szfr.

a) 5. § (4) bekezdése,

b) 6. § (7) bekezdése,

c) 7. § d) pontja.

3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról

és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

18. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 13/A. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„13/A. § (1) Az Szt. 92/L. § (3) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot a Hivatalnak kell megfizetni – ha

fizetési kedvezményt nem engedélyeztek – a bírságot kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõ harminc napon

belül.

(2) A bírságból befolyt összeget a Hivatal negyedévente, a negyedévet követõ hónap 20-áig a szociál- és

nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésû
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elõirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. A Hivatal az átutalással egyidejûleg a bírságot kiszabó jogerõs

határozat másolatát megküldi a minisztériumnak.”

19. § Hatályát veszti az Nyr. 3. § (2) bekezdésében a „ , bázisszállás esetén a következõ munkanapon” szövegrész.

4. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról,

továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. § A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális

intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Fvr.) a következõ 15. §-sal egészül ki:

„15. § A 2011. január 1-je elõtt jogszabály vagy szakvélemény által elrendelt gondozási felülvizsgálatot nem kell

lefolytatni. Az 5. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontja alapján felülvizsgálat legkorábban 2012. évben folytatható le.”

21. § Az Fvr.

a) 1. § (3) bekezdés d) pontjában a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „munkaügyi központ”

szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az „intézményvezetõ” szövegrész helyébe az „intézményvezetõ – ha jogszabály kivételt

nem tesz –” szöveg,

c) 5. § (4) bekezdésében a „törvényes képviselõje” szövegrész helyébe a „törvényes képviselõje, – a Polgári

Törvénykönyv szerinti, az ellátott által a felülvizsgálat kezdeményezésére és a vizsgálattal kapcsolatos személyes

adatok kezelésre meghatalmazott – közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó)” szöveg,

d) 5. § (6) bekezdésében és 7. § (5) bekezdésében az „és törvényes képviselõjét” szövegrész helyébe a „ , törvényes

képviselõjét és – ha a felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte – közeli hozzátartozóját” szöveg,

e) 5. § (8) bekezdésében az „illetve törvényes képviselõje” szövegrész helyébe a „törvényes képviselõje, illetve közeli

hozzátartozója” szöveg,

f) 6. § (5) bekezdésében a „nyolc munkanappal” szövegrész helyébe a „tíz nappal” szöveg, az „és törvényes

képviselõjét” szövegrész helyébe a „ , törvényes képviselõjét és – ha a felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó

kezdeményezte – közeli hozzátartozóját” szöveg,

g) 7. § (3) bekezdésében a „törvényes képviselõjének és” szövegrész helyébe a „törvényes képviselõjének és – ha a

felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte – közeli hozzátartozójának, valamint” szöveg,

h) 8. § (1) bekezdésében az „illetve törvényes képviselõje és” szövegrész helyébe a „törvényes képviselõje és – ha a

felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte – közeli hozzátartozója, valamint” szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti az Fvr. 5. § (3) bekezdés a) pontja.

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában feladategység:)

„cb) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön jogszabályban foglaltak szerint egész

évben szolgáltatásban részesülõ, a BNO 10 kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott,”

(2) A Tkr. 1. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„h) mûködési támogatás: a szolgáltatás mûködési, fenntartási költségeihez – különösen az alkalmazottak személyi

juttatásaihoz, a mûködtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási

szerzõdésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz – adott állami támogatás;”
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24. § A Tkr. 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehetõ figyelembe)

„a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 kódkönyv F 20–29 vagy 31–33

diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített feladatmutató, amely éves szinten meghaladja az összes

figyelembe vehetõ feladatmutató 10 százalékát,”

25. § A Tkr.

a) 1. § (2) bekezdés l) pontjában a „regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg,

b) 16. § (2) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Budapesti és

Pest Megyei Igazgatósága” szöveg

lép.

6. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

26. § A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében a

„családok lakhatását elõsegítõ program” szövegrész helyébe a „családok lakhatását, valamint a közterületen élõ

emberek lakhatását, illetve intézményben történõ elhelyezését elõsegítõ programok” szöveg lép.

7. Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet

módosítása

27. § Hatályát veszti az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet

35. § (14) bekezdése.

8. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók

normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami

támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a

következõ rendelkezés lép:

(Az igazgatóság a normatíva iránti kérelemrõl)

„b) tárgyévben benyújtott kérelem esetén a kérelem megérkezését követõ naptól számított harminc napon belül,

c) az igénylési határidõ elmulasztása esetén a kérelem megérkezését követõ naptól számított két hónapon belül”

(határoz.)

29. § Az Nr. 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A mûködési engedély kiadása, visszavonása, fenntartóváltozás vagy az engedélyezett szolgáltatások, illetve

férõhelyszám (az ellátható személyek engedélyezett száma, a kihelyezhetõ jelzõkészülékek engedélyezett száma, az

önálló helyettes szülõnél elhelyezhetõ gyermekek száma) megváltozása esetén pótigény vagy lemondás – a mûködési

engedélyt kiadó, módosító vagy visszavonó határozat jogerõre emelkedésétõl, a fellebbezésre való tekintet nélkül

végrehajthatóvá nyilvánított határozat meghozatalától, illetve a hatósági szerzõdésben foglalt jogkövetkezmény

jogerõssé válását megállapító végzés meghozatalától számított – tizenöt napon belül akkor is benyújtható, ha az adott

naptári negyedévben a fenntartó már nyújtott be pótigényt vagy lemondást.”

30. § Az Nr. a következõ 16. §-sal egészül ki:

„16. § (1) A 2011. január 1-jét megelõzõen mûködtetett bázis-szállás után a Magyar Köztársaság 2010. évi

költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) alapján járó normatíva e rendelet 2010.

december 31-én hatályos rendelkezései alapján 2010. december 31-ét követõen is igénybe vehetõ.

(2) A Kvt. alapján könyvvizsgálatra köteles fenntartó a Kvt. alapján igénybe vett normatíva elszámolásához köteles

csatolni a független könyvvizsgálónak az elszámolás jogszerûségérõl szóló nyilatkozatát.”
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31. § Az Nr.

a) 1. § d) pontjában a „regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest

Megyei Igazgatósága” szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

d) 2. § (7) bekezdésében az „öt munkanap” szövegrész helyébe a „nyolc nap” szöveg,

e) 2. § (8) bekezdésében az „öt munkanapos” szövegrész helyébe a „nyolc napos” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdésében a „(2)–(3)” szövegrész helyébe a „(2)” szöveg,

g) 3. § (8) bekezdésében a „munkanapon” szövegrész helyébe a „napon” szöveg,

h) 5. § (1) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2)–(3)” szöveg,

i) 6. § (3) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés b) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 14/A. § (3) bekezdésében a „tizenöt

munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg,

j) 6. § (4) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg,

k) 7. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrészek helyébe a „nyolc napon” szöveg,

l) 8. § (5) bekezdésében a „jogcím” szövegrész helyébe a „jogcím vagy szolgáltató (székhely, telephely)” szöveg,

m) 8. § (6) bekezdésében az „elszámolás beérkezését követõ huszonkét munkanapon belül” szövegrész helyébe az

„elszámolás megérkezését követõ naptól számított harminc napon belül” szöveg,

n) 9. § (3) bekezdésében a „benyújtását követõ huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését

követõ naptól számított harminc napon” szöveg,

o) 9. § (7) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrészek helyébe a „húsz napon” szöveg, a „nyolc

munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt

napon” szöveg,

p) 14. § (2) bekezdésében a „negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg

lép.

32. § Hatályát veszti az Nr.

a) 3. § (3) bekezdése,

b) 7. § (1) bekezdésében a „ , de legfeljebb a folyósítandó normatíva húsz százalékát” szöveg,

c) 7. § (4) és (5) bekezdése,

d) 8. § (3) bekezdése.

9. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. § (1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A mûködési engedélyezéssel és – a 15. §-ban foglaltak kivételével – az ellenõrzéssel kapcsolatos ügyekben elsõ

fokon a szociális szolgáltató, intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal jár el.”

(2) Az Szmr. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az e rendelet szerinti eljárásokban a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére,

Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedõ illetékességgel jár el.”

34. § Az Szmr. 8. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti bejelentési kötelezettség nem teljesítése miatt szociális igazgatási bírság

(a továbbiakban: bírság) nem szabható ki.”

35. § (1) Az Szmr. 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mûködést engedélyezõ szerv)

„f) az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szabhat ki.”

(2) Az Szmr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye

a) az (1) bekezdés b)–d) pontjában és e) pont eb) alpontjában foglalt jogkövetkezmények esetén;

b) bírság kiszabása esetén

ba) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés b), e) és i)–k) pontja szerinti esetben,
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bb) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben e rendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint (3)–(5)

bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt,

bc) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti esetben, ha az ellátottnak, törvényes képviselõjének,

hozzátartozójának vagy a térítési díjat, illetve az egyszeri hozzájárulást megfizetõ személynek az Szt. szerinti jogai

sérülnek.”

36. § Az Szmr. az „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcímet megelõzõen a következõ 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § A jegyzõ a 2011. június 30-án a hatáskörébe és illetékességébe tartozó szociális szolgáltatók, intézmények

mûködési engedélyezésével és ellenõrzésével kapcsolatos iratokat 2011. augusztus 31-éig megküldi az illetékes szociális

és gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal – a jegyzõi ellenõrzés idõpontjától függetlenül – a mûködési engedély

módosítására irányuló soron következõ eljárással egyidejûleg, de legkésõbb 2012. december 31-éig – a 11. § (5)–(9)

bekezdésének, valamint a 12. § (1), (2) és (4) bekezdésének alkalmazásával – az iratok alapján és a helyszínen ellenõrzi

azokat a szociális szolgáltatókat, intézményeket, amelyek 2011. július 1-jén kerültek a hatáskörébe és illetékességébe, és

a) szükség esetén alkalmazza a 13. § szerinti jogkövetkezményeket, továbbá

b) – ha a jegyzõ által kiadott mûködési engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak – a hatályos jogszabályoknak

megfelelõ mûködési engedélyt ad ki, és a jegyzõ által korábban kiadott mûködési engedélyt visszavonja.”

37. § (1) Az Szmr.

a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában, 8. § (7) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész

helyébe a „nyolc napon” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „regionális igazgatóságával” szövegrész helyébe a „területi szervével” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal elsõ fokú szakhatóságként eljáró szervét,

másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal másodfokú szakhatóságként eljáró szervét”

szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának

kerületi hivatalát, másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi

Igazgatóságát” szöveg,

d) 5. § (3) bekezdés b) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban:

ÁNTSZ) a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét,

másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei

kormányhivatalnak a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi (fõvárosi kerületi)

népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet), a másodfokú eljárásban a

fõvárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szervét” szöveg,

e) 5. § (3) bekezdésében a „huszonkét munkanap” szövegrész helyébe a „harminc nap” szöveg,

f) 5. § (5) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon”

szöveg, a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg,

g) 7. § (5) bekezdés d) pontjában az „az ÁNTSZ kistérségi, fõvárosi kerületi intézete” szövegrész helyébe az

„a kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,

h) 10. § (1) bekezdésében, 18. § (3) bekezdés a) pontjában a „munkanapon” szövegrész helyébe a „napon” szöveg,

i) 11. § (3) bekezdés c) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (7) bekezdésében a „huszonkét munkanapon”

szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,

j) 11. § (7) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

k) 12. § (1) bekezdésében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,

l) 12. § (2) bekezdésében a „munkanappal” szövegrész helyébe a „nappal” szöveg,

m) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „az ÁNTSZ kistérségi intézetét” szövegrész helyébe az „a kistérségi

népegészségügyi intézetet” szöveg,

n) 13. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „munkanapos” szövegrész helyébe a „napos” szöveg

lép.

(2) Az Szmr.

a) 13. § (3) bekezdés k) pontjában az „a 14. §-ban” szövegrész helyébe az „az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében” szöveg,

b) 14. § (7) bekezdésében az „A bírságot” szövegrész helyébe az „Az Szt. 92/L. § (1) bekezdése alapján kiszabott

bírságot” szöveg,

c) 14. § (9) bekezdésében az „egy hitelesített másolati példányát” szövegrész helyébe a „másolatát” szöveg

lép.
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38. § (1) Hatályát veszti az Szmr.

a) 13. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja,

b) 14. § (1) bekezdés h) pontja,

c) 17. §-a és az azt megelõzõ alcím,

d) 2. számú mellékletének 4., 4.1. és 4.2. pontja,

e) 3. számú mellékletének 3.11. pontja.

(2) Hatályát veszti az Szmr. 14. § (1)–(6), (8) és (10) bekezdése.

(3) Hatályát veszti az Szmr.

a) 2. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 2. § (4) és (5) bekezdése,

c) 3. § (3) bekezdése,

d) 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja,

e) 11. § (8) bekezdés e) pontja,

f) 22. § (14) bekezdésének második mondata.

10. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–14. §-a, 16. § (1) bekezdése, 19–25. §-a, 27–32. §-a, 33. § (2) bekezdése, 37. § (1) bekezdése és 38. §

(1) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 15. §-a, 16. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 18. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 37. § (2) bekezdése és 38. §

(2) bekezdése 2011. január 15-én lép hatályba.

(4) E rendelet 17. § (2) bekezdése, 33. § (1) bekezdése, 36. §-a és 38. § (3) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.

(5) Ez a rendelet 2011. július 2-án hatályát veszti.

Budapest, 2010. december 16.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez

Térítési díj nyilvántartási törzslapja

Az ellátott neve: .......................................................................................................................................................................................................

Megállapodás, beutaló határozat száma és kelte: .......................................................................................................................................

Az ellátás igénybevételének kezdõ napja: .....................................................................................................................................................

Az ellátás igénybevételének utolsó napja: .....................................................................................................................................................

Az intézményi térítési díj:

…. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: .......................... Ft

…. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: .......................... Ft

…. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: .......................... Ft

Az ellátott által fizetendõ személyi térítési díj:

…. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: .......................... Ft

…. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: .......................... Ft

…. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: .......................... Ft

A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján tartási vagy öröklési szerzõdés szerint fizetendõ térítési díj

napi összege: .............................. havi összege: .......................................................................

A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a fizetésre kötelezett neve: ..........................................................

Lakcíme, egyéb elérhetõsége: ............................................................................................................................................................................
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A) Befizetett térítési díj tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén

Forint

Év, hónap
Havi

rendszeres
jövedelem

A
pénzvagyont

terhelõ
összeg1

Az ingatlant
terhelõ
jelzálog
összege1

Havi személyi
térítési díj

összege

Befizetés

Jegyzet
kelte napló száma összege

2.... I.

2.... II.

2.... III.

2.... IV.

2.... V.

2.... VI.

2.... VII.

2.... VIII.

2.... IX.

2.... X.

2.... XI.

2.... XII.

Folyó évi hátralék:

1 Kitöltése pénz-, illetve ingatlanvagyon terhelése esetén kötelezõ.

B) Befizetett térítési díj átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás esetén

Forint

Év, hónap
Havi rendszeres

jövedelem

Havi személyi
térítési díj

összege

Befizetés
Jegyzet

kelte napló száma összege

2.... I.

2.... II.

2.... III.

2.... IV.

2.... V.

2.... VI.

2.... VII.

2.... VIII.

2.... IX.

2.... X.

2.... XI.

2.... XII.

Folyó évi hátralék:
„

A Kormány 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli szociális ellátásokkal összefüggõ módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím 8–12. §, a 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint 13. § (2) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális el-

látásokról szóló 1993. évi III. törvény132. § (1) bekezdés d) pontjában,
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a 2. alcím 13. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-

vény132. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a 3. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

1. § (1) Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Er.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A települési önkormányzatnak, illetve a 2010. december hónapban végzett közcélú foglalkoztatás esetén az

annak megszervezését magára vállaló többcélú kistérségi társulásnak (a továbbiakban: társulás) a Magyar

Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott

igénylése alapján az idõskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, a 2010. december hónapban folyósított

rendelkezésre állási támogatásra, a bérpótló juttatásra, a lakásfenntartási támogatásra, az ápolási díjra, az

adósságkezelési szolgáltatásra, továbbá az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást

mérõ készülék felszerelési költségeire (a továbbiakban: fogyasztásmérõ költsége) kifizetett összeg meghatározott

arányát, valamint a 2010. december hónapban közcélú munkában részt vevõk foglalkoztatásával kapcsolatos személyi

kiadásokhoz történõ állami támogatás összegét a központi költségvetésben meghatározott feltételek szerint a

Kincstár az önkormányzat (társulás) részére megtéríti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátások kifizetésére az önkormányzatot (társulást) igénylése alapján – a (3) bekezdésben

foglalt kivétellel – havonta elõleg illeti meg. A tárgyévben az elsõ alkalommal a tárgyhavi térítés kétszerese

igényelhetõ. A tárgyév december hónapjában elõleg nem igényelhetõ.

(3) Az Szt. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértõi díjra, a közcélú munka költségeinek kifizetésére és a

fogyasztásmérõ költségére elõleg nem vehetõ igénybe.

(4) A települési önkormányzat (a fõvárosban a fõvárosi kerület) jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) havonta kifizetési

jogcímenként – a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig – értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban

kifizetett támogatás összegérõl, az elõzõ hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint tárgyhónapot követõ

hónapra igényelt összegrõl. Az értesítés

a) az Szt. 32/B. §-ának (1) bekezdése alapján kifizetett idõskorúak járadékáról az 1. számú melléklet,

b) a rendszeres szociális segélyrõl a 2. számú melléklet,

c) az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásról a 3. számú melléklet,

d) az Szt. 44. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti ápolási díjjal összefüggésben igénybe vehetõ támogatásról a

4. számú melléklet,

e) az adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehetõ támogatásról, az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének b)

pontja szerinti lakásfenntartási támogatásról, valamint a fogyasztásmérõ költségével összefüggésben igénybe vett

támogatásról az 5. számú melléklet,

f) a 2010. december hónapban közcélú munkában részt vevõk után igényelhetõ foglalkoztatási támogatásról a

6. számú melléklet,

g) a bérpótló juttatásról és a 2010. december hónapra folyósított rendelkezésre állási támogatásról a 7. számú

melléklet

szerinti adatlap felhasználásával történik.

(5) A társulás munkaszervezetének vezetõje 2011. január 10-éig – a 6. számú melléklet szerinti adatlap

felhasználásával – értesíti az Igazgatóságot a 2010. december hónapban a társulás által megszervezett közcélú

munkában részt vevõk után igényelhetõ foglalkoztatási támogatás jogcímen kifizetett támogatás összegérõl.

A társulás és a közcélú foglalkoztatást a társulás keretében megszervezõ települési önkormányzat e jogcímen

egyidejûleg nem igényelhet támogatást.

(6) A fõvárosi fõjegyzõ (a továbbiakban: fõjegyzõ) havonta kifizetési jogcímenként – a kifizetés, illetve a teljesítés

hónapjának 10. napjáig – értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegérõl, az elõzõ

hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint a tárgyhónapot követõ hónapra igényelt összegrõl. Az értesítés

a) a hajléktalan személyek részére kifizetett

aa) idõskorúak járadékáról a 8. számú melléklet,
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ab) rendszeres szociális segélyrõl a 9. számú melléklet,

ac) bérpótló juttatásról és a 2010. december hónapra folyósított rendelkezésre állási támogatásról a 10. számú

melléklet;

b) a 2010. december hónapban közcélú munkában részt vevõ hajléktalan személyek után igényelhetõ foglalkoztatási

támogatásról a 11. számú melléklet

szerinti adatlap felhasználásával történik.”

(2) Az Er. 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A települési önkormányzatnak a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes szervéhez (a

továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott igénylése alapján az idõskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, a

bérpótló juttatásra, a lakásfenntartási támogatásra, az ápolási díjra, az adósságkezelési szolgáltatásra, továbbá az Szt.

55/A. § (3) bekezdése szerinti elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék felszerelési költségeire

(a továbbiakban: fogyasztásmérõ költsége) kifizetett összeg meghatározott arányát a központi költségvetésben

meghatározott feltételek szerint a Kincstár az önkormányzat részére megtéríti.”

(3) Az Er. 1. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A fõvárosi fõjegyzõ (a továbbiakban: fõjegyzõ) havonta kifizetési jogcímenként – a kifizetés, illetve a teljesítés

hónapjának 10. napjáig – értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegérõl, az elõzõ

hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint a tárgyhónapot követõ hónapra igényelt összegrõl. Az értesítés a

hajléktalan személyek részére kifizetett

a) idõskorúak járadékáról a 8. számú melléklet,

b) rendszeres szociális segélyrõl a 9. számú melléklet,

c) bérpótló juttatásról a 10. számú melléklet

szerinti adatlap felhasználásával történik.”

2. § (1) Az Er. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 2. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként az Szt. 37. § (1) bekezdése szerinti jogosultak részére

megállapított rendszeres szociális segély tárgyhónapban folyósított összegét – ide értve a természetbeni juttatásként

biztosított összeget – kell feltüntetni.”

(2) Az Er. 2. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A 7. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként az Szt. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított bérpótló

juttatás tárgyhónapban folyósított összegét kell feltüntetni.”

3. § Az Er. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium minden hónap 18-áig rendelkezik arról, hogy

a Kincstár az 1–5., valamint a 7. számú mellékletek szerint igényelt támogatásokat a települési önkormányzatok részére,

továbbá a (2) bekezdés szerinti mellékleteken igényelt támogatásokat a fõvárosi önkormányzat részére utalja át.”

4. § (1) Az Er.

a) 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,

b) 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,

c) 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete,

d) 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete,

e) 10. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,

f) 11. számú melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete,

lép.

(2) Az Er.

a) 2. számú melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete,

b) 7. számú melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete,

c) 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete,

d) 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete

lép.
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5. § Az Er. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) A 2011. január hónapra járó bérpótló juttatás kifizetésére az önkormányzatot megilletõ elõleget a

2011. január 1-jén hatályos 7. és 10. számú melléklet szerinti adatlapon kell igényelni.

(2) A települési önkormányzat a 2011. január 1-jén hatályos 2., 7., 9. és 10. számú melléklet szerinti adatlapon igényelt

elõleggel a 2011. január 31-én hatályos 2., 7., 9., és 10. számú melléklet szerinti adatlapon számol el.”

6. § (1) Az Er.

a) 2. § (4) bekezdésének a) és b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész

helyébe az „a központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg” szöveg,

b) 2. § (7) bekezdésében az „az Szt. 37. § (1) bekezdése, 37/C. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Szt. 2010.

december 31-én hatályos 37. § (1) bekezdése, 37/C. § (4) bekezdése” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében a „rendelkezésre állási támogatásnak” szövegrész helyébe a „rendelkezésre állási

támogatásnak, bérpótló juttatásnak” szöveg,

d) 4. § (1) és (2) bekezdésében az „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe az „a helyi

önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, a „15-éig” szövegrész helyébe a „20-áig”

szöveg,

e) 4. § (3) bekezdésében az „Az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe az „A helyi önkormányzatokért

felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

f) 4. § (4) bekezdésében az „Az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe az „A helyi önkormányzatokért

felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, a „18-áig” szövegrész helyébe a „22-éig” szöveg,

g) 5. § (4) bekezdésében az „Szt. 36. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „Szt. 2010. december 31-én

hatályos 36. § (2) bekezdése” szöveg

lép.

(2) Az Er. 4. § (2) bekezdésében a „8–11. számú melléklet” szövegrész helyébe a „8–10. számú melléklet” szöveg lép.

7. § (1) Hatályát veszti az Er.

a) 4. § (4) bekezdésében a „ – figyelemmel az (5)-(6) bekezdésben foglaltakra is – „ szövegrész,

b) 4. § (5)–(7) bekezdése,

c) 8. § (5) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az Er.

a) 1. § (2) bekezdésében a „(társulást)” szövegrész,

b) 1. § (3) bekezdésében az „ , a közcélú munka költségeinek kifizetésére” szövegrész,

c) 1. § (4) bekezdés f) pontja, valamint a g) pontjában az „és a 2010. december hónapra folyósított rendelkezésre

állási támogatásról” szövegrész,

d) 1. § (5) bekezdése,

e) 2. § (6) bekezdése,

f) 5. §-a,

g) 6. és 11. számú melléklete.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

8. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 6/A. § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a

következõ rendelkezés lép:

(Az Szt.)

„c) 19. § (3) bekezdésének, 33. § (1) bekezdés f) és g) pontjának, 35. § (3) bekezdésének, 36. § (2) bekezdés

a)–c) pontjának, 37/C. § (6) bekezdésének, valamint (8) bekezdés a) pontjának alkalmazásában állami foglalkoztatási

szerv a megyei munkaügyi központ,”
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9. § A Pr. 9. § (4) bekezdése helyébe következõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat az aktív korúak ellátására jogosult személy lakcímének megváltozása esetén

megfelelõen alkalmazni kell.”

10. § A Pr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A megelõzõ együttmûködésen az Flt. szerinti együttmûködést kell érteni.”

11. § (1) A Pr. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell

a) arról, hogy az igénylõ bérpótló juttatásra vagy rendszeres szociális segélyre jogosult,

b) a pénzbeli ellátás összegérõl, folyósításának feltételeirõl,

c) a bérpótló juttatásra jogosult személy esetében az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti, valamint – ha a települési

önkormányzat errõl az Szt. 35. § (2) bekezdése alapján rendelkezett – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására

vonatkozó kötelezettségekrõl, továbbá arról, hogy a jogosult mikor köteles a munkaügyi központot felkeresni,

d) a rendszeres szociális segélyre az Szt. 37. § (1) bekezdés b)–d) pontjai alapján jogosult személy esetében az

Szt. 37/A. §-a szerinti együttmûködési kötelezettség tartalmi elemeirõl, valamint arról, hogy az együttmûködésre

kötelezett személy a határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül köteles felkeresni a települési

önkormányzat által kijelölt szervet,

e) az együttmûködés hiányának az Szt. szerinti jogkövetkezményeirõl.”

(2) A Pr. 17. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A munkaügyi központ a jegyzõt az aktív korúak ellátására jogosult személynek az Flt. 57/B. § (2) bekezdés c) pontja

szerinti jogviszonyok valamelyikének létesítésérõl, a program, foglalkoztatás vagy képzés kezdõ idõpontjáról és annak

várható idõtartamáról, valamint a munkaügyi központ szolgáltatásai igénybevételének kezdõ idõpontjáról és várható

idõtartamáról a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban történõ adatrögzítés útján tájékoztatja.”

(3) A Pr. 17. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A bérpótló juttatásra jogosult személy a jogosultság jogerõs megállapításától számított 15 napon belül köteles a

munkaügyi központot felkeresni.”

(4) A Pr. 17. § (15) és (16) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(15) A jegyzõ az együttmûködésre kijelölt szervet tájékoztatja

a) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésérõl,

b) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszûnésérõl és az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti

együttmûködési kötelezettség elõírásáról.

(16) Ha a munkaügyi központ a bérpótló juttatásra jogosult személy számára a települési önkormányzat által

együttmûködésre kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmûködésre kijelölt szerv) történõ együttmûködést elõírja,

az együttmûködés elõírásáról, valamint az együttmûködésre kijelölt szervnél történõ megjelenés határidejérõl a

munkaügyi központ tájékoztatja az együttmûködésre kijelölt szervet. Az együttmûködésre kijelölt szervvel történõ

együttmûködésre a (12)–(14) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell, azzal, hogy az együttmûködésre

kijelölt szerv a (13) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét a munkaügyi központ felé teljesíti. A munkaügyi

központ tájékoztatja az együttmûködésre kijelölt szervet, ha a bérpótló juttatásra jogosult személy együttmûködésre

kijelölt szervvel való együttmûködési kötelezettsége megszûnt, továbbá, ha a személyt törölték az álláskeresõk

nyilvántartásából.”

12. § A Pr. 17/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17/B. § (1) Amennyiben az együttmûködési kötelezettség megszegése miatt az Szt. 34. § (2) bekezdés b), d) vagy

e) pontja alapján az aktív korúak ellátására való jogosultságot a jegyzõ megszünteti, az ellátásra való jogosultság az Szt.

34. § (3) bekezdése alapján csak akkor állapítható meg, ha a kérelmezõ a jogosultság megszüntetésének idõpontját

követõen ismételten teljesíti az Szt. 33. § (1) bekezdése szerinti feltételek valamelyikét. A jogosultság megszüntetését

megelõzõen teljesített együttmûködés a megelõzõ együttmûködés idõtartamának számításánál nem vehetõ

figyelembe.

(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37. § (5) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2011. január 1-jétõl 60 600 Ft.”
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13. § (1) A Pr.

a) 2. számú melléklete e rendelet 11. melléklete,

b) 4. számú melléklete e rendelet 12. melléklete,

c) 9. számú melléklete e rendelet 13. melléklete,

d) 11. számú melléklete e rendelet 14. melléklete

szerint módosul.

(2) A Pr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

14. § (1) A Pr.

1. 6. § (2) bekezdésében a „rendelkezésre állási támogatásának” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásának”

szöveg,

2. 6. § (3) bekezdésében és 9. § (6) bekezdésében a „rendelkezésre állási támogatást” szövegrész helyébe a „bérpótló

juttatást” szöveg,

3. 6. § (4) bekezdésében a „rendelkezésre állási támogatás” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatás” szöveg,

4. 6/A. § (3) bekezdés f) pontjában a „regionális egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe a „fõvárosi és

megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve” szöveg,

5. 6/A. § (3) bekezdés g) pontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve” szövegrész helyébe az

„Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szöveg,

6. 9. § (2) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,

7. 9. § (7) bekezdésében a „rendelkezésre állási támogatásra” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásra” szöveg,

8. 15. § (3) bekezdésének a) pontjában a „Regionális Igazgatóságának” szövegrész helyébe a „területi szervének”

szöveg,

9. 15. § (3) bekezdésének b) pontjában a „regionális” szövegrész helyébe a „megyei” szöveg,

10. 17. § (11) bekezdésében a „37/B. §” szövegrész helyébe a „37. §” szöveg,

11. 17. § (12) bekezdésének bevezetõ rendelkezésében és b) pontjában a „37/D. §” szövegrész helyébe a „37/A. §”

szöveg,

12. 36. § (1) bekezdés a) pontjában a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, a „regionális

egészségbiztosítási pénztárt (a továbbiakban: REP)” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal

egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét” szöveg,

13. 36. § (3) bekezdésében a „REP-et” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási

szakigazgatási szervét” szöveg,

14. 37. § (1), (4), (6) és (7) bekezdésében, 38. § (4) bekezdésében, 40. § (1)–(3) bekezdéseiben, 44. § (4) és

(5) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 46. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 49. §-ában a

„REP” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási

szerve” szöveg,

15. 37. § (3) bekezdésében a „REP vezetõjének” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal

egészségbiztosítási szakigazgatási szerve vezetõjének” szöveg,

16. 38. § (1) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében, 46. § (3) bekezdésében a „REP-pel” szövegrész helyébe a „fõvárosi

és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervével” szöveg,

17. 47. § (1) és (2) bekezdésében a „REP-en” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal

egészségbiztosítási szakigazgatási szervén” szöveg,

18. 48. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdés a) pontjában a „REP-nek” szövegrész helyébe a

„fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének” szöveg,

19. 48. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdés b) pontjában a „REP-tõl” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervétõl” szöveg,

20. 44. § (7) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

lép.

(2) A Pr. 20. § (2) bekezdésének a) pontjában a „jövedelemigazolás,” szövegrész helyébe a „jövedelemigazolás, valamint az

1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, ” szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a Pr.

a) 15. § (7) bekezdése,

b) 16. § (2) bekezdése,
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c) 16. § (3) bekezdésében az „a 15. § (7) bekezdésben meghatározottakon túl” szövegrész,

d) 17. § (4)–(6) bekezdése, valamint (8) és (10) bekezdése,

e) 17/A. §-a,

f) 18. és 19. §-a.

3. Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló

387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szjr.)

18. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a járadékra való jogosultság megszüntetésére a 17. § (1) bekezdés i) pontja alapján került sor, a 17. §

(6) bekezdése szerinti idõponttól visszaszámított 12 hónapra – az ennél rövidebb idõtartamban fennálló jogosultság

esetén a jogosultság valamennyi hónapjára – tekintettel folyósított járadék jogalap nélkül felvett ellátásnak minõsül.”

17. § (1) Az Szjr. 13. §-ában a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(2) Az Szjr. 22. § (7) bekezdésében a „2010. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2012. január 1-jét megelõzõen”

szöveg lép.

18. § Hatályát veszti az Szjr. 10. § (2) bekezdésében a „regionális” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdés szerinti kivétellel – 2010. december 30-án lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, 5. §-a, 6. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 8–13. §-a, 14. §

(1) bekezdése, 15. és 16. §-a, 17. § (1) bekezdése, valamint 18. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése, 2. és 3. §-a, 4. § (2) bekezdése, 6. § (2) bekezdése, valamint 7. § (2) bekezdése

2011. január 31-én lép hatályba.

(4) E rendelet 14. § (2) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) E rendelet 1–13. §-a, 14. § (1) bekezdése, 15–18. §-a, valamint a (2) és (3) bekezdés 2011. február 1-jén hatályát veszti.

(6) Ez a rendelet 2011. szeptember 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k,

miniszterelnök
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„2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

Adatlap 
a 2010. december hónapra járó rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez 

Tárgyhónap: 2010. december 
 
1. Megye megnevezése: ............................................................................................................................................................. 

2. Önkormányzat megnevezése:………………………………………………………………………………………. 

3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:…………………………………………. 

4. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:  
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben 
részesülők száma:       ......................... fő 
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben 
részesülők száma:      .......................... fő 
c) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben 
részesülők száma:      .......................... fő 
d) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben 
részesülők száma:       ......................... fő 

Támogatásban részesülők száma összesen:      .......................... fő 

5. A tárgyhónapra történt kifizetés:  
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben 
részesülők részére:      .......................... Ft 
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben 
részesülők részére:      .......................... Ft 
c) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben 
részesülők részére:       ......................... Ft 
d) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben 
részesülők részére:       ......................... Ft 

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:       ......................... Ft 

6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [az 5. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek
90%-ának az együttes összege]:       ......................... Ft 

7. Az igényelt előleg összege [megegyezik a tárgyhónapra járó térítés 6. pont szerinti 
összegének kétszeresével]:       ......................... Ft 

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek 
és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek
az együttes összege]:        ........................ Ft 

9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7. pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]:      .......................... Ft 

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 

P. H. 

........................................................ 
a jegyző aláírása 

........................................................ 
a polgármester aláírása” 
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„6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

Adatlap 
az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás által a 2010. december hónapban szervezett közcélú 

foglalkoztatással összefüggő támogatás igényléséhez 

Tárgyhónap: 2010. december 
 
1. Megye megnevezése: ............................................................................................................................................................. 

2. Önkormányzat megnevezése:………………………………………………………………………………………..

3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:………………………………………… 

4. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma:  
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:         ....................... fő 
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak száma:         ....................... fő 

Tárgyhóban foglalkoztatottak száma összesen:         ....................... fő 

5. A foglalkoztatással összefüggő személyi kifizetések a tárgyhónapban:  
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére:       ......................... Ft 
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak részére:       ......................... Ft 

Tárgyhavi személyi kifizetések összesen:       ......................... Ft 

6. A foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások jogcímén igényelt térítés összege  
[az 5. pont összegének 95%-a]:       ......................... Ft 

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 

P. H. 

........................................................ 
a jegyző (a társulás munkaszervezetének vezetője) 

aláírása 

........................................................ 
a polgármester (a társulás elnöke) aláírása” 
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„7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

Adatlap 
a 2010. december hónapra járó rendelkezésre állási támogatás címén igénybe vehető támogatás 

igényléséhez 

Tárgyhónap: 2010. december 
 
1. Megye megnevezése: ............................................................................................................................................................. 

2. Önkormányzat megnevezése:………………………………………………………………………………………. 

3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:…………………………………………. 

4. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:  
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban
részesülők száma:         ........................ fő 
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban
részesülők száma:         ........................ fő 

Támogatásban részesülők száma összesen:         ........................ fő 

5. A tárgyhónapra történt kifizetés:  
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban
részesülők számára:         ........................ Ft 
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban
részesülők számára:         ........................ Ft 

Tárgyhavi kifizetés összesen:         ........................ Ft 

6. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [az 5. pont szerinti összeg 80%-a]:        ........................ Ft 

7. Az igényelt előleg összege [megegyezik a tárgyhónapra járó térítés 6. pont szerinti 
összegének kétszeresével]:        ........................ Ft 

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek
és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően a rendelkezésre állási 
támogatásra tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]:        ........................ Ft 

9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7. pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]:        ........................ Ft 

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 

P. H. 

........................................................ 
a jegyző aláírása 

........................................................ 
a polgármester aláírása” 
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„9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

Adatlap 
a hajléktalan személyek részére 2010. december hónapra járó rendszeres szociális segély címén igénybe 

vehető támogatás igényléséhez 

Tárgyhónap: 2010. december 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata 

2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:………………………………………… 

3. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:  
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben 
részesülők száma:       ......................... fő 
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben 
részesülők száma:      .......................... fő 
c) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben 
részesülők száma:      .......................... fő 
d) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben 
részesülők száma:       ......................... fő 

Támogatásban részesülők száma összesen:      .......................... fő 

4. A tárgyhónapra történt kifizetés:  
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben 
részesülők részére:      .......................... Ft 
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben 
részesülők részére:      .......................... Ft 
c) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben 
részesülők részére:       ......................... Ft 
d) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben 
részesülők részére:       ......................... Ft 

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:       ......................... Ft 

5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [a 4. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek
együttes összege]:       ......................... Ft 

6. Az igényelt előleg összege [megegyezik a tárgyhónapra járó térítés 5. pont szerinti 
összegének kétszeresével]:       ......................... Ft 

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 

P. H. 

........................................................ 
a fővárosi főjegyző aláírása 

........................................................ 
a főpolgármester aláírása” 
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„10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

Adatlap 
a hajléktalan személyek részére 2010. december hónapra járó rendelkezésre állási támogatás címén igénybe 

vehető támogatás igényléséhez 

Tárgyhónap: 2010. december 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata 

2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:………………………………………… 

3. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:  
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban
részesülők száma:         ........................ fő 
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban
részesülők száma:         ........................ fő 

Támogatásban részesülők száma összesen:         ........................ fő 

4. A tárgyhónapra történt kifizetés:  
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban
részesülők számára:         ........................ Ft 
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban
részesülők számára:         ........................ Ft 

Tárgyhavi kifizetés összesen:         ........................ Ft 

5. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [a 4. pont a)+b) alpontjaiba foglalt összegek 
együttes összege]: 

       ........................ Ft 
6. Az igényelt előleg összege [megegyezik a tárgyhónapra járó térítés 5. pont szerinti 
összegének kétszeresével]:        ........................ Ft 

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 

P. H. 

........................................................ 
a fővárosi főjegyző aláírása 

........................................................ 
a főpolgármester aláírása” 
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„11. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

Adatlap 
a fővárosi önkormányzat által 2010. december hónapban szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggő 

támogatás igényléséhez 

Tárgyhónap: 2010. december 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata 

2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:………………………………………… 

3. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma:  
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:         ....................... fő 
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak száma:         ....................... fő 

Tárgyhóban foglalkoztatottak száma összesen:         ....................... fő 

4. A foglalkoztatással összefüggő személyi kifizetések a tárgyhónapban:  
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére:       ......................... Ft 
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak részére:       ......................... Ft 

Tárgyhavi személyi kifizetések összesen:       ......................... Ft 

5. A foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások jogcímén igényelt térítés összege [a 4. 
pont összegének 100%-a]:       ......................... Ft 

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 

P. H. 

........................................................ 
a fővárosi főjegyző aláírása 

........................................................ 
a főpolgármester aláírása” 
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„2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

Adatlap 
a rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez 

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap 
 
1. Megye megnevezése: ............................................................................................................................................................. 

2. Önkormányzat megnevezése:……………………………………………………………………………………… 

3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:…………………………………………..

4. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:  
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma:       ......................... fő 
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma:      .......................... fő 
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma:      .......................... fő 
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma:       ......................... fő 

Támogatásban részesülők száma összesen:      .......................... fő 

5. A tárgyhónapra történt kifizetés:  
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére:      .......................... Ft 
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére:      .......................... Ft 
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére:       ......................... Ft 
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére:       ......................... Ft 

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:       ......................... Ft 

6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [az 5. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek
90%-ának az együttes összege]:       ......................... Ft 

7. Az igényelt előleg összege:  
a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg]       ......................... Ft 
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete [a január 
havi igénylés kivételével az a) alpont és az előző havi 7/c) alpontban szereplő összegek 
különbözete abszolút értékben; januárban az a) alpontban szereplő összeget kell beírni]:      .......................... Ft 
c) az előleg összege: 
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy 
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a)
alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg 
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont 
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét. 
Figyelem! A január havi igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!] 

     .......................... Ft 

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek 
és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek
az együttes összege]:        ........................ Ft 

9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont 
összegével]:      .......................... Ft 

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 

P. H. 

........................................................ 
a jegyző aláírása 

........................................................ 
a polgármester aláírása” 
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„7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

Adatlap 
a bérpótló juttatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez 

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap 
 
1. Megye megnevezése: ............................................................................................................................................................. 

2. Önkormányzat megnevezése:……………………………………………………………………………………… 

3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:………………………………………… 

4. A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti bérpótló juttatásban részesülők 
száma:        ........................ fő 

5. A tárgyhónapban bérpótló juttatás címén történt kifizetés:        ........................ Ft 

6. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [az 5. pont szerinti összeg 80%-a]:        ........................ Ft 

7. A bérpótló juttatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:  
a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg]:        ........................ Ft 
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete [a január 
havi igénylés kivételével az a) alpont és az előző havi 7/c) alpontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben; januárban az a) alpontban szereplő összeget kell beírni]:      .......................... Ft 
c) az előleg összege: 
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy 
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a)
alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg 
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont 
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét. 
Figyelem! A január havi igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!] 

     .......................... Ft 

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek
és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek 
az együttes összege]:        ........................ Ft 

9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont 
összegével]:        ........................ Ft 

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 

P. H. 

........................................................ 
a jegyző aláírása 

........................................................ 
a polgármester aláírása” 



9. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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„9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

Adatlap 
a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás 

igényléséhez 

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata 

2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:………………………………………… 

3. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:  
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma:       ......................... fő 
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma:      .......................... fő 
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma:      .......................... fő 
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma:       ......................... fő 

Támogatásban részesülők száma összesen:      .......................... fő 

4. A tárgyhónapra történt kifizetés:  
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére:      .......................... Ft 
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére:      .......................... Ft 
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére:       ......................... Ft 
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére:       ......................... Ft 

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:       ......................... Ft 

5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [a 4. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek 
együttes összege]:       ......................... Ft 

6. Az igényelt előleg összege:  
a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]:       ......................... Ft 
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete [a január 
havi igénylés kivételével az a) alpont és az előző havi 6/c) alpontban szereplő összegek 
különbözete abszolút értékben; januárban az a) alpontban szereplő összeget kell beírni]:      .......................... Ft 
c) az előleg összege: 
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy 
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a)
alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg 
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont 
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét. 
Figyelem! A január havi igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!] 

     .......................... Ft 

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 

P. H. 

........................................................ 
a fővárosi főjegyző aláírása 

........................................................ 
a főpolgármester aláírása” 
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„10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

Adatlap 
a hajléktalan személyek részére kifizetett bérpótló juttatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez 

Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata 

2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:………………………………………… 

3. A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti bérpótló juttatásban részesülők 
száma:        ........................ fő 

4. A tárgyhónapban bérpótló juttatás címén történt kifizetés:        ........................ Ft 

5. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [a 4. pont szerinti összeg 100%-a]:        ........................ Ft 
6. A bérpótló juttatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:  
a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]:        ........................ Ft 
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete [a január 
havi igénylés kivételével az a) alpont és az előző havi 6/c) alpontban szereplő összegek 
különbözete abszolút értékben; januárban az a) alpontban szereplő összeget kell beírni]:      .......................... Ft 
c) az előleg összege: 
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy 
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a)
alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg 
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont 
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét. 
Figyelem! A január havi igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!] 

     .......................... Ft 

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap 

P. H. 

........................................................ 
a fővárosi főjegyző aláírása 

........................................................ 
a főpolgármester aláírása” 



11. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Pr. 2. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ címének 2. alcíme helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„2. Jövedelemre vonatkozó adatok

Nyugdíj vagy nyugdíjszerû ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezõgazdasági

járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti

járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a

rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegû

juttatásokat.

Keresõtevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül minden olyan bevétel, amely munkavégzésbõl származik -

például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem.

Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési támogatást, a

munkaügyi központ vagy az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás,

rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az elõzõ két rovatban

nem tüntethetõk fel.

Ha a jövedelembõl munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot,

magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett összegét kell a

kérelemben szerepeltetni.

Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott

átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi

támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítõ

gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az

anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó

szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ

munkavégzés, az egyszerûsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi

ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz

nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi

jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.

A havi jövedelem kiszámításakor

– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap,

– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, õstermelésbõl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását

megelõzõ tizenkét hónap

alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

A jövedelemrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.”

12. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Pr. 4. számú mellékletének „Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” alcímében a „rendelkezésre állási támogatás”

szövegrész helyébe a „bérpótló juttatás” szöveg lép.
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13. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 9. számú melléklet III. pontjának b) és c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„b) A kérelmezõ családjában élõ közeli hozzátartozók adatai

A kérelmezõ családjában élõ közeli hozzátartozók száma: ......... fõ.

Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)

Családi kapcsolat megnevezése Születési helye, év, hónap, nap Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha

– a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,

– életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az

állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelõzõen is fennállt.

c) Jövedelmi adatok

7. Összes jövedelem

A jövedelem típusa Kérelmezõ A családban élõ közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,

õstermelõi, illetve szellemi és más önálló
tevékenységbõl származó
3. Táppénz, gyermekgondozási

támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû

rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek

által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

”

2. A Pr. 9. számú melléklet IV. pont b) alpontjában a "regionális egészségbiztosítási pénztárnál" szövegrész helyébe a

"fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervénél" szöveg lép.

3. A Pr. 9. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Jövedelmi adatok:

Abban az esetben, ha a kérelmezõ a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel

kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élõ közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.

Egyedülélõ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben

együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozónak számít:

– a házastárs, az élettárs;

– a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülõ, illetve a szülõ

házastársa vagy élettársa;
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– az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki

= húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,

= huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint

tanulmányokat folytat,

= huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsõoktatási intézmény nappali tagozatán

tanulmányokat folytat,

= korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos

vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését

megelõzõen is fennállt. A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra

vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmezõ nem igazolja, úgy a hivatal

adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi.

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó

– megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes

jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert

költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minõsül a

személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek

minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített

közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,

nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául

szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek

minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi

õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak,

annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a

bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ

összeggel.

Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott

átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi

támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítõ

gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az

anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó

szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ

munkavégzés, az egyszerûsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi

ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz

nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi

jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott

összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor

– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap,

– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, õstermelésbõl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását

megelõzõ tizenkét hónap

alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
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Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség,

rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzõdéses szolgálati jogviszonyában

folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbõl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes

közremûködést igénylõ – tevékenységbõl származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó jövedelem: itt

kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébõl származó jövedelmet, a

gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,

gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági

nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék,

átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai

rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres

szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék,

álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ pénzbeli juttatások, nevelõszülõi díj, szociális

gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébõl, vagyoni

értékû jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó

jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges."

14. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Pr. 11. számú melléklete címében a „……Regionális Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe a „……

kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve” szöveg lép.
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15. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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„3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 

1. Személyes adatok 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 
1.1.1. Neve: ............................................................................................................................................................................................ 
1.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................................................................................... 
1.1.4. Születési hely, év, hó, nap: .................................................................................................................................................. 
1.1.5. Lakóhely: ................................................................................................................................................................................... 
1.1.5. Tartózkodási hely: .................................................................................................................................................................. 
1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................................... 
1.1.7. Telefonszám (nem kötelező megadni): ......................................................................................................................... 
1.1.8. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.): ............................................. 
1.1.9. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ................................................................................................................ 
1.2. A kérelmező családi állapota: 
1.2.1.    egyedülálló 
1.2.2.    házastársával/élettársával él együtt 
1.3. A kérelmező 
1.3.1.    fogyatékossági támogatásban részesül 
1.3.2.    fogyatékossági támogatásban nem részesül 
1.4. A kérelmező iskolai végzettsége: 
1.4.1.    8 általánosnál kevesebb 
1.4.2.    8 általános 
1.4.3.    középiskolai érettségi 
1.4.4.    felsőfokú 
1.5. A kérelmező szakképzettsége: 
1.5.1.    szakképzettséggel nem rendelkezik 
1.5.2.    szakképzettséggel rendelkezik, annak megnevezése: 
1.6. A házastárs/élettárs személyes adatai: 
1.6.1. Neve: .................................................................................................................................................................................. 
1.6.2. Születési neve: ................................................................................................................................................................ 
1.6.3. Anyja neve: ...................................................................................................................................................................... 
1.6.4. Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................................................... 
1.6.5. Lakóhely: .......................................................................................................................................................................... 
1.6.6. Tartózkodási hely: ......................................................................................................................................................... 
1.6.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................................................... 
1.7. A kérelmező házastársa/élettársa 
1.7.1.    fogyatékossági támogatásban részesül 
1.7.2.    fogyatékossági támogatásban nem részesül 
1.8. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen: .................. fő 

A. B. C. D. 

 Név  Születési hely, év, hó, 
nap 

 18. évet betöltött személy  
esetén az oktatási 

intézmény  
megnevezése 

 Megjegyzés* 

 1.        
 2.        
 3.        
 4.        
 5.        
        
 * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, 
 - ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy 
terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak, 
 - ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy 
 - életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 
életévének betöltését megelőzően is fennállt. 
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2. Jövedelemi adatok 
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi 
jövedelme forintban: 

 A. B. C. D. 

 A jövedelem típusa  Kérelmező  Házastársa 
(élettársa)  Gyermekei 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó  
ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó 

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások       
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások       

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások       

6. Egyéb jövedelem       
7. Összes jövedelem       

3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 
3.1.Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának jogcíme: 
3.1.1.     egészségkárosodott 
Jelölje aláhúzással, ha csatolta: 
a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szakértői bizottságának érvényes és hatályos szakvéleményét 
vagy szakhatósági állásfoglalását; 
b) a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének igazolását a fogyatékossági támogatás vagy a vakok 
személyi járadékának folyósításáról. 
Amennyiben Ön a b) pontban foglaltakat nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel 
megkereshető (az ellátást folyósító) hatóság megnevezése és címe: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3.1.2.     állástalan 
Jelölje aláhúzással, ha csatolta: 
a) annak a munkaügyi központnak vagy kirendeltségének az igazolását, amely a munkanélküli járadékot, 
álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem 
benyújtása előtt együttműködött; 
b) az együttműködésre kijelölt szerv igazolását a 2009. január 1-jét megelőzően teljesített megelőző 
együttműködésről; 
c) a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről hozott határozatot vagy az ellátást korábban 
folyósító szerv igazolását; 
d) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, illetve okirat hiányában - 35. életévét 
betöltött személy esetében - az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségről szóló nyilatkozatot. 
Amennyiben Ön e jogcímen kéri az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását és közoktatási 
intézményben tanulmányokat folytató, 14 év alatti gyermekével él egy háztartásban, alább külön jelölje, ha 
csatolta a közoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani: 

 a fenti igazolást a kérelemhez csatoltam. 
Amennyiben Ön 
- az a) pontban foglalt igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető 
munkaügyi központ (kirendeltség) megnevezése és címe: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
- a b) pontban foglalt igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető azon 
együttműködésre kijelölt szerv megnevezése és címe, amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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- a c) pontban foglalt határozatot, igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel 
megkereshető, a korábbi szociális ellátást megszüntető szerv megnevezése és címe: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

4. Nyilatkozatok 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

4.1.   kérelmező: 
4.1.1. *életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), 
4.1.2. keresőtevékenységet nem folytatok, 
4.1.3. gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban nem részesülök, 
4.1.4. közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem 
folytatok, 
4.1.5. vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges nyilvántartásba vételt és az állami foglalkoztatási 
szervvel való együttműködést, 
4.1.6. vállalom az együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködést; 

4.2.   házastárs/élettárs: 
4.2.1. *életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), 
4.2.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
4.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a 
NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes 
szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti. 
 
4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

Kelt: .....................................................................,  .................................. 
    
    

 .....................................................  ..................................................... 
 kérelmező  nagykorú hozzátartozók aláírása 

    
 * Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.  

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 

5.1. Személyes adatok 
5.1.1. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa 
van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
5.1.2. Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít: 
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató, 
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató, 
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 
életévének betöltését megelőzően is fennállt. 
5.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe 
fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell. 
Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás 
iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi. 

5.2. Jövedelmi adatok 
5.2.1. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
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adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
5.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek 
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési 
kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 
5.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági 
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
5.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként 
adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli 
támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési 
díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi 
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi 
járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján 
biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, 
valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás 
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A 
jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része. 
5.2.5. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén 
kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 
5.2.6. A havi jövedelem kiszámításakor 
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását megelőző tizenkét hónap 
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 
5.2.7. Jövedelem típusai: 
5.2.7.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, 
honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses 
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként 
folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.  
5.2.7.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 
5.2.7.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási 
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 
5.2.7.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres 
szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, 
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 
5.2.7.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 
rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli 
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 
5.2.7.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, 
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került 
feltüntetésre. 
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5.2.8. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak 
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 

5.3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 
5.3.1. Egészségkárosodott az a személy, aki 
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve egészségkárosodásának mértéke legalább 50%-os, 
vagy 
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy 
c) fogyatékossági támogatásban részesül. 
5.3.2. A kérelemhez 
- az 5.3.1.a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői 
bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodásáról készült érvényes és hatályos szakvéleményét, előzetes szakhatósági állásfoglalását vagy 
szakhatósági állásfoglalását; 
- az 5.3.1.b) és c) pontokban meghatározott esetekben pedig 
> vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak személy 
vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági támogatásban részesül, 
> vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét. 
5.3.3. Állástalan az a személy: 
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban 
együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, illetve képzési 
támogatásként keresetpótló juttatásban nem részesül, vagy 
b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam 
lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem 
szerez jogosultságot, vagy 
c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a munkaügyi 
központtal, annak kirendeltségével, vagy 2009. január 1-jét megelőzően a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes 
települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) legalább egy év 
időtartamban együttműködött, vagy 
d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, 
a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági 
nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt 
az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi 
központtal, illetve annak kirendeltségével vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig 
együttműködött, 
e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló aktív korúak 
ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, feltéve, hogy az 
aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől számított harminchat 
hónapon belül kérte. 
5.3.4. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és 
címét, ahonnan az irat beszerezhető, így: 
- az 5.3.3.a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a 
munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint 
arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül. 
- az 5.3.3.b) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolása arról, hogy az 
álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak 
számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni. 
- az 5.3.3.c) és d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az 
együttműködésre kijelölt szerv igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről. 
- az 5.3.3.d) és e) pontokban meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások 
megszüntetéséről szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező 
jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította. 
5.3.5. Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, illetve az 
alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az erről szóló nyilatkozatot. 
5.3.6. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása 
nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell. 
5.3.7. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell 
írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője 
jogosult az aláírásra.” 



A Kormány 359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány

35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Cstr.) 3. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Cst. 39. §-a alapján – írásban – be kell jelenteni)

„b) a gyermekgondozási támogatás folyósításának, szüneteltetésének idõtartama alatt

ba) a gyermek tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszûnését,

bb) ha az ellátásra jogosult – ide nem értve a kiskorú szülõ gyermekének gyámját – a gyermek egyéves kora elõtt,

nagyszülõ esetében a gyermek hároméves kora elõtt folytat keresõtevékenységet,

bc) ha a gyermekgondozási segélyre jogosult – ide nem értve a kiskorú szülõ gyermekének gyámját, valamint

a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyre jogosult személyt –

a gyermek egyéves kora után heti 30 órát meghaladó idõtartamban folytat keresõtevékenységet, kivéve ha azt az

otthonában végzi,

bd) ha a gyermekgondozási segélyre jogosult nagyszülõ a gyermek hároméves kora után folytat

keresõtevékenységet, kivéve, ha a keresõtevékenység a Cst. 21/A. §-ában megjelölt módon és idõtartamban történik,

be) ha a gyermekgondozási segélyre a Cst. 20/B. §-a alapján jogosult személy heti 30 órát meghaladó idõtartamban

folytat keresõtevékenységet,

bf) ha az ellátásra jogosult a Cst. 27. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében

részesül, vagy ha házastársa, élettársa terhességi-gyermekágyi segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesül,

bg) a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben történõ elhelyezését, ide nem értve a 22. §

(1)–(4) bekezdésében megjelölt eseteket,

bh) az ellátásra jogosult elõzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,

bi) az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggõ külföldi tartózkodásának tényét,

bj) nagyszülõ által igénybe vett gyermekgondozási segély esetében mindazokat a körülményeket, amelyek akár

a nagyszülõ vonatkozásában, akár a szülõ vonatkozásában a segélyre való jogosultság elvesztését vonják maguk után,

bk) az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,

bl) a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történõ kikerülését, továbbá – gyermeknevelési támogatás

esetében – ha a háztartásba a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül,

bm) ha a gyermeknevelési támogatásra jogosult személy folytat keresõtevékenységet, kivéve, ha a keresõtevékenység

a Cst. 24. §-ában megjelölt módon és idõtartamban történik, valamint

bn) az EGT-államban történõ munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét;”

2. § A Cstr. a következõ 5/B. §-sal egészül ki:

„5/B. § A szülõk által egyenlõ idõszakokban felváltva gondozott gyermek (személy) után járó családi pótlék

megosztására irányuló igény esetén a családi pótlék iránti kérelemhez csatolni kell a Cst. 9. § (4) bekezdése szerinti

jogerõs bírósági döntést.”

3. § A Cstr. 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gyermekgondozási segélyre való jogosultságot nem érinti,

a) ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek

aa) a Cst. 20. § (1) bekezdése szerinti személy esetén egyévesnél idõsebb, vagy

ab) a Cst. 20/A. § (1) bekezdése szerinti személy esetén három évesnél idõsebb és az intézményi elhelyezés a napi

7 órás idõtartamot nem haladja meg, továbbá
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b) ha az ellátásra a Cst. 20/B. §-a alapján jogosult személy esetén a napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezés

a napi 7 órás idõtartamot nem haladja meg.”

4. § (1) A Cstr. 24. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Cst. 29. § (3) bekezdése szerinti személy az anyasági támogatás megállapítására irányuló kérelemhez csatolja

a részére a Magyar Köztársaság területén való jogszerû tartózkodás igazolása céljából kiállított, a tartózkodási jogot

igazoló okmány másolatát.”

(2) A Cstr. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a szülõ nõ – ide nem értve a Cst. 29. § (3) bekezdése szerinti személyt – hitelt érdemlõen igazolja,

hogy a terhesség idõtartama alatt legalább 5 hónap idõtartamig egybefüggõen külföldön tartózkodott, úgy

a (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolást nem kell a kérelméhez csatolnia.”

5. § A Cstr. 31. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A családi pótléknak a Cst. 50. § (6) bekezdése szerinti visszamenõlegesen járó összegének megállapításáról és

folyósításáról nem kell határozatot hozni. Az igényelbíráló szerv a visszamenõlegesen járó összeget a 2011. január

hónapjára járó családi pótlékkal együtt, – ha a családi pótlékra való jogosultság idõközben megszûnt, 2011.

január 31-éig – egy összegben folyósítja.”

6. § A Cstr.

a) 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete

b) 8. számú melléklete e rendelet 2. melléklete

szerint módosul.

7. § A Cstr.

a) 1. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási azonosító jelet” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási

azonosító jelet és az adóazonosító jelet” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében, 4/B. § (1) bekezdés c) és d) pontjában a „Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe

a „területi szerve” szöveg,

c) 4/B. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága, egyéb esetben

a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: Regionális Igazgatóság)”

szövegrész helyébe a „Gyõr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága, egyéb esetben a Magyar Államkincstár

Budapesti és Pest megyei Igazgatósága (a továbbiakban együtt: EGT-s Igazgatóság)”,

d) 4/B. § (1) bekezdés e) pontjában az „a regionális egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe az „az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében, valamint 21. § (2) bekezdésében a „beérkezésétõl” szövegrész

helyébe a „beérkezését követõ naptól” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,

f) 11. § (2) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

g) 19. § (6) bekezdésében az „A regionális egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe az „Az OEP” szöveg,

h) 22/A. §-ában a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,

i) 24. § (2) bekezdés a–c) pontjában a „29. §-ának” szövegrész helyébe a „29. § (1) bekezdésének” szöveg,

j) 27/F. § (3) és (4) bekezdésében, 27/G. §-ában, 27/H. § (1) bekezdésében az „a Regionális Igazgatóság” szövegrész

helyébe az „az EGT-s Igazgatóság) szöveg,

k) 27/H. § (3) bekezdésében az „a Regionális Igazgatóság” szövegrész helyébe az „az EGT-s Igazgatóság) szöveg,

valamint az „a területi egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a Cstr. 8. § (5) bekezdése.

2. Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet

módosítása

9. § Nem lép hatályba az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet

5. § (2) bekezdése.
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3. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet 1–7. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Cstr. 1. számú melléklet 3. pontja a következõ 3.6. számú alponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a jelenlegi 3.6. és

3.7. alpont jelölése 3.7. és 3.8. alpontra változik:

„3.6. együttes nyilatkozat arról, hogy a szülõk jogerõs bírósági döntés – ide értve az egyezséget – alapján egyenlõ

idõszakokban felváltva gondozzák a 2.1. alpont szerinti gyermek(ek)et”

2. melléklet a 359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Cstr. 8. számú melléklet II. pontjában a „letelepedési, bevándorlási engedély, illetve tartózkodási kártya” szövegrész

helyébe a „tartózkodási jogot igazoló okmány” szöveg lép.
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A Kormány 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi CLXXI. törvényhez kapcsolódó módosításáról

A Kormány

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet tekintetében

a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68/A. § (3) bekezdésében és 162. § (1) bekezdés a),

b), d), k), m), q) és r) pontjában,

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelmé-

rõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat-

ban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében,

az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló 127/2002. (V. 21.) Korm.

rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

j) pontjában,

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállal-

kozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és l) pontjában,

a nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában,

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

162. § (1) bekezdés d) és i) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Gyer.) 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyámhatóság a Gyvt. 130. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján részletes környezettanulmányt

(helyzetértékelést) készít, illetve ennek készítésére felkérhet más személyt vagy szervet, így különösen a gyermekjóléti

szolgálatot.

(2) A gyámhivatal környezettanulmány (helyzetértékelés) elkészítésére

a) az örökbefogadhatónak nyilvánításra irányuló eljárás során a gyermekjóléti szolgálatot,

b) az örökbefogadás elõtti eljárás és az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során a gyermekvédelmi

szakszolgálatot

kérheti fel.”

2. § A Gyer. 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A gyámhivatal vagy a bíróság – kérelemre – akkor jogosíthatja fel a gyermek szülõi felügyeleti jogától megfosztott

szülõjét a kapcsolattartásra, ha a gyermek érzelmi fejlõdését a szülõtõl való teljes elszakadása veszélyeztetné, vagy ha

a gyermek sorsa örökbefogadás útján nem rendezhetõ.”

3. § A Gyer. 30. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az elmaradt kapcsolattartás pótlása nem veszélyeztetheti a gyermek egészséges fejlõdését.”
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4. § A Gyer. IV. Fejezete a következõ 30/E.–30/I. §-sal és a 30/E. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az átmeneti gondozásban részesülõ, az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban

elhelyezett, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás
30/E. § (1) A kapcsolattartás szabályozása során figyelemmel kell lenni a gyermek családi kapcsolatainak ápolásához

való jogára, a gyermek véleményére, mindenekfelett álló érdekére, a gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi

szakellátás igénybevételének okára, a kapcsolattartásra jogosult magatartására, körülményeire.

(2) A kapcsolattartás szabályozására irányuló kérelmet el kell utasítani, ha a szülõ a gyermek vagy a gyermeket nevelõ

személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt ideiglenes megelõzõ távoltartás vagy megelõzõ távoltartás, továbbá

a büntetõeljárásban elrendelhetõ távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt áll. A szülõ kapcsolattartási jogának

szüneteltetését kell elrendelni abban az esetben, ha a szülõ a gyermeket súlyosan bántalmazta.

30/F. § (1) Ha az átmeneti gondozásban lévõ gyermek és a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója külön élnek,

a gyámhivatal vagy a bíróság kérelemre szabályozza a kapcsolattartást.

(2) A gyámhivatal vagy a bíróság felügyelt kapcsolattartást rendel el, ha az átmeneti gondozásban lévõ gyermek

számára ez látszik biztonságosnak, mert a kapcsolattartásra jogosult személy a gyermeket bántalmazta vagy

elhanyagolta.

(3) Az átmeneti gondozásban lévõ gyermek tekintetében a felügyelt kapcsolattartást elrendelõ gyámhivatali vagy

bírósági határozat a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza

a) a kapcsolattartás formáját, gyakoriságát, idõtartamát,

b) a kapcsolattartás helyszínét és a felügyeletet biztosító szakembernek, így különösen a családok átmeneti otthona

családgondozójának (ügyeletes gondozójának), a gyermekek átmeneti otthona családgondozójának (nevelõjének),

a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyermekjóléti központ családgondozójának a kijelölését,

c) a kapcsolattartásra jogosultnak és a kapcsolattartásra kötelezettnek a kapcsolattartás elmaradására

vonatkozó – írásban, elektronikus levélben, telefonon vagy szóban történõ – kölcsönös értesítési kötelezettségét,

d) az elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendjét,

e) a kapcsolattartás egyéb formáinak meghatározását (levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat,

ajándékozás, csomagküldés).

30/G. § (1) Ha a gyermek ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban történõ elhelyezésérõl nem

a gyámhivatal döntött, illetve, ha a gyámhivatal döntésének meghozatalakor nem állt rendelkezésre elegendõ adat

a kapcsolattartás szabályozására, a gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezéstõl számított tizenöt napon belül

hivatalból dönt a gyermek szüleivel való kapcsolattartásának szabályozásáról.

(2) Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek érdekében a gyámhivatal – lehetõség szerint a szülõ meghallgatását

követõen –

a) szabályozza a gyermek gondozási helyén történõ látogatását, annak gyakoriságát, idõtartamát,

b) a gyermek biztonsága érdekében felügyelt kapcsolattartást rendelhet el, meghatározva a kapcsolattartás

gyakoriságát, helyszínét, idõtartamát, valamint kijelölve a felügyeletet biztosító szakembert, így különösen

a nevelõszülõi tanácsadót, a gyermekotthon családgondozóját, a gyermekvédelmi szakszolgálat családgondozóját,

gyámi, gondozói tanácsadóját,

c) szabályozza a kapcsolattartás egyéb formáit (levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás,

csomagküldés),

d) felhívja a szülõ figyelmét, hogy

da) a gyermek családba való visszakerülésének feltétele a rendszeres kapcsolattartás,

db) a kapcsolattartás megvalósulásához rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérhet a települési

önkormányzattól,

e) felhívja a kapcsolattartásra jogosult és a kapcsolattartásra kötelezett figyelmét a kapcsolattartás elmaradására

vonatkozó – írásban, elektronikus levélben, telefonon vagy szóban történõ – kölcsönös értesítési kötelezettségükre.

(3) Ha a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére a szülõ súlyosan bántalmazó magatartása miatt került sor,

a gyámhivatal a gyermek érdekében szünetelteti a kapcsolattartást az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról,

illetõleg a nevelésbe vételrõl történõ döntés jogerõre emelkedéséig.

30/H. § (1) Az átmeneti nevelésbe vétel és különösen indokolt esetben a tartós nevelésbe vétel elrendelésével, illetve

felülvizsgálatával egyidejûleg – a gyermek és lehetõség szerint a szülõ véleményét figyelembe véve – a gyámhivatal
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a) hivatalból szabályozza a gyermek szüleivel, nagyszüleivel, testvéreivel való kapcsolattartását, és ennek keretében

aa) meghatározza a kapcsolattartás formáját, gyakoriságát, idõtartamát,

ab) dönt a gyermek gondozási helyén történõ meglátogatásáról, vagy ha annak feltételei fennállnak, az elvitel

formájában történõ kapcsolattartásról,

ac) a gyermek biztonsága érdekében felügyelt kapcsolattartást rendelhet el, meghatározva a kapcsolattartás

helyszínét és kijelölve a felügyeletet biztosító szakembert, így különösen a nevelõszülõi tanácsadót, a gyermekotthon

családgondozóját, a nevelõszülõi hálózatót mûködtetõ családgondozóját, a gyermekvédelmi szakszolgálat gyámi,

gondozói tanácsadóját,

ad) meghatározza a kapcsolattartás egyéb formáit (levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás,

csomagküldés),

b) felhívja a szülõ figyelmét, hogy

ba) a gyermek családba való visszakerülésének feltétele a rendszeres kapcsolattartás,

bb) a kapcsolattartás megvalósulásához rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérhet a települési

önkormányzattól,

c) felhívja a kapcsolattartásra jogosult és a kapcsolattartásra kötelezett figyelmét a kapcsolattartás elmaradására

vonatkozó – írásban, elektronikus levélben, telefonon vagy szóban történõ – kölcsönös értesítési kötelezettségükre,

d) felhívja a gyám figyelmét, hogy jeleznie kell a gyámhivatalnak, ha a kapcsolattartás végrehajtása során közte és

a kapcsolattartásra jogosult között vagy a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek között vita keletkezik.

(2) A gyámhivatal a kapcsolattartás szabályozására vonatkozó határozatában dönt a gyermeknek a gondozási

helyérõl legfeljebb két napra történõ eltávozása és a két napnál hosszabb szabadsága gyám által történõ

engedélyezésének lehetõvé tételérõl vagy annak a gyermek érdekében történõ mellõzésérõl.

(3) A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek gyámja – a gyermek érdekében és a gyermek testvéreivel való

kapcsolat ápolása céljából, különösen, ha azt a gyermek is kéri – biztosíthatja, hogy a gyermek személyes kapcsolatait

a 28. § (1) bekezdésben felsorolt személyeken kívül mással is ápolhassa. A gyám köteles jelezni a gyámhivatalnak, ha

az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek és közte vita áll fenn a személyes kapcsolatok ápolása kérdésében. A gyám

és a gyermek közötti vita esetén a gyámhivatal dönt.

30/I. § Az átmeneti gondozásban lévõ, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek

tekintetében a szülõ kérelmére – a gyám egyetértésével – a nyári idõszakos kapcsolattartás pótolható.”

5. § (1) A Gyer. 37. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gyámhivatal az örökbefogadhatónak nyilvánítás elõtt köteles beszerezni, ha az eljárás hivatalból indul, ideértve

a gyermekjogi képviselõ kezdeményezése alapján hivatalból indult eljárást is:)

„ac) a gyermek gyámjának, a gyermeket gondozó intézménynek, illetve – ha a gyermek nevelõszülõnél

nevelkedik – a nevelõszülõi hálózat mûködtetõjének véleményét a szülõ-gyermek kapcsolat alakulásáról, valamint

arról, ha a kapcsolattartás a gyámhivatal határozatában szabályozottól – a (7) bekezdésben foglaltak

szerint – jelentõsen eltérõen valósult meg;”

(2) A Gyer. 37. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A gyámhivatal határozatában szabályozottól jelentõsen eltér a kapcsolattartás, ha az örökbe fogadhatóvá

nyilvánítás során vizsgált idõszakban [Csjt. 48/A. §] a kapcsolattartásra jogosult szülõ önhibájából

a) több alkalommal két hónapnál hosszabb ideig nem látogatja meg a gyermeket,

b) kapcsolattartási jogát nem a gyámhivatal határozatában elõírt helyszínen és idõpontban gyakorolja, illetve

c) kapcsolattartási jogát a gyermeket veszélyeztetõ módon gyakorolja.”

6. § (1) A Gyer. 45. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezése elõtt az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó

gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján meggyõzõdik a gyermeknek a – Csjt. 48. § (2) bekezdésében

meghatározott kötelezõ gondozási idõ alatti – családba történõ beilleszkedésérõl.”

(2) A Gyer. 45. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A gyámhivatal a gyermeket ellátó nevelõszülõt vagy gyermekotthont a gyermek kötelezõ gondozásba történõ

kihelyezésének tényérõl és idõpontjáról az örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatainak közlése

nélkül értesíti.”
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7. § A Gyer. 58. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a gyermek törvényes képviselete nem biztosított, de az apai elismerõ nyilatkozat teljes hatályúvá válásához

a feltételek egyébként fennállnak, a nyilatkozatot felvevõ szerv, személy [Csjt. 37. § (5) bek.] – a jegyzõ

kivételével – eseti gondnok kirendelése iránt megkeresi az illetékes városi gyámhivatalt.”

8. § (1) A Gyer. 68. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A települési önkormányzat jegyzõje a 4. számú melléklet szerinti adatlapon

a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév augusztus 10-éig,

b) a tárgyév november hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév november 10-éig

értesíti a Magyar Államkincstár területi szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a Gyvt. 20/A. §-a alapján megállapított

pénzbeli támogatás összegérõl.

(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatokat

a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév augusztus 18-áig,

b) a tárgyév november hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév november 18-áig

megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a miniszter által vezetett

Minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium).

(4) A Minisztérium

a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév augusztus 21-éig,

b) a tárgyév november hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév november 21-éig

rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 4. számú melléklet szerint igényelt támogatásoknak a települési

önkormányzatok részére történõ átutalásáról.”

(2) A Gyer. 68. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A települési önkormányzat által a (2) bekezdésben meghatározott határidõn túl legfeljebb harminc nappal

benyújtott igény teljesítésérõl a miniszter dönt. E határidõ elmulasztása jogvesztõ.”

9. § A Gyer. 68/D. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatokat minden

hónap 18-áig megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi

a Minisztériumnak.

(3) A Minisztérium minden hónap 21-éig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé az 5. számú melléklet szerint

igényelt támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történõ átutalásáról.”

10. § (1) A Gyer. 68/E. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatokat

a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév augusztus 18-áig,

b) a tárgyév november hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév november 18-áig

megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a Minisztériumnak.

(4) A Minisztérium

a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév augusztus 21-éig,

b) a tárgyév november hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév november 21-éig

rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 6. számú melléklet szerint igényelt támogatásoknak a települési

önkormányzatok részére történõ átutalásáról.”

(2) A Gyer. 68/E. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A települési önkormányzat által a (2) bekezdésben meghatározott határidõn túl legfeljebb harminc nappal

benyújtott igény teljesítésérõl a miniszter dönt. E határidõ elmulasztása jogvesztõ.”

11. § A Gyer. 68/G. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az óvodának a rendszeres óvodába járást a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál

az óvodai beíratás napjától a tárgyév május 5-ig, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási

támogatásnál az óvodai beíratás napjától a tárgyév november 5-ig terjedõ idõszakra kell igazolnia.

(4) A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának a tárgyév június hónapjában

folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási

támogatásnál a tárgyév november 5-én kell fennállnia.”
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12. § A Gyer. 68/I. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A települési önkormányzat jegyzõje az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot megállapító határozata [68/G. §

(5) bek., 68/H. § (3) bek.] egy példányát megküldi az óvodának, egyidejûleg felhívja az óvodát, hogy)

„a) a gyermek óvodai nevelésben való részvételének idõtartama alatt minden év május 8-ig, valamint november 8-ig

küldje meg számára a gyermek rendszeres óvodába járásáról szóló igazolást, azzal, hogy az igazolásnak az elõzõ

igazolás kiállításának napjától a tárgyév május 5., illetve november 5. napjáig terjedõ idõszakra kell vonatkoznia, és”

13. § A Gyer. 68/K. és 68/L. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„68/K. § (1) A Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott támogatás kifizetéséhez a települési

önkormányzatot elõleg illeti meg.

(2) A települési önkormányzat jegyzõje a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás esetén

a 12. számú melléklet szerinti adatlapon, a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás esetén

a 13. számú melléklet szerinti adatlapon,

a) a tárgyév június hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a tárgyév május 13-ig,

b) a tárgyév december hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a tárgyév november 13-ig

értesíti az Igazgatóságot az igényelt elõleg összegérõl.

(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesített elõlegigényléseket

a) a tárgyév június hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a tárgyév május 20-ig,

b) a tárgyév december hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a tárgyév november 20-ig

megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a helyi önkormányzatokért

felelõs miniszter által vezetett minisztérium részére. A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett

minisztérium az összesített adatokat öt napon belül megküldi a Minisztériumnak, valamint az oktatásért felelõs

miniszter által vezetett minisztériumnak.

(4) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium

a) a tárgyév június hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a tárgyév május 22-ig,

b) a tárgyév december hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a tárgyév november 22-ig

rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 12. és 13. számú melléklet szerint igényelt elõlegnek a települési

önkormányzatok részére történõ átutalásáról.

(5) A települési önkormányzat jegyzõje

a) a tárgyév június hónapjában esedékes óvodáztatási támogatást a tárgyév június 5-ig,

b) a tárgyév december hónapjában esedékes óvodáztatási támogatást a tárgyév december 5-ig

kifizeti az óvodáztatási támogatásra jogosult részére.

68/L. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje a 68/K. § alapján igényelt elõleggel

a) a tárgyév június 5-ig kifizetett óvodáztatási támogatás esetében a tárgyév június 13-ig,

b) a tárgyév december 5-ig kifizetett óvodáztatási támogatás esetében a tárgyév december 13-ig

a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás esetén a 12. számú melléklet szerinti adatlapon,

a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás esetén a 13. számú melléklet szerinti adatlapon

elszámol és az adatlapok megküldésével értesíti az Igazgatóságot a kifizetett támogatás összegérõl, valamint

az igényelt többlettámogatás vagy visszafizetés összegérõl.

(2) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesített adatokat

a) a tárgyév június 5-ig kifizetett óvodáztatási támogatás esetében a tárgyév június 20-ig,

b) a tárgyév december 5-ig kifizetett óvodáztatási támogatás esetében a tárgyév december 20-ig

megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a helyi önkormányzatokért

felelõs miniszter által vezetett minisztérium részére. A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett

minisztérium az összesített adatokat öt napon belül megküldi a Minisztériumnak, valamint az oktatásért felelõs

miniszter által vezetett minisztériumnak.

(3) Ha a tárgyhónapban kifizetett óvodáztatási támogatás összege meghaladja a 68/K. § alapján igényelt elõleg

összegét, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium

a) a tárgyév június 5-ig kifizetett óvodáztatási támogatás esetében a tárgyév június 22-ig,

b) a tárgyév december 5-ig kifizetett óvodáztatási támogatás esetében a tárgyév december 22-ig

rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 12. és 13. számú melléklet szerint igényelt támogatásoknak a települési

önkormányzatok részére történõ átutalásáról.
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(4) Ha a tárgyhónapban kifizetett óvodáztatási támogatás összege alacsonyabb, mint a 68/K. § alapján igényelt elõleg

összege, a települési önkormányzat a különbözetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak

szerint köteles visszafizetni a központi költségvetés felé.”

14. § A Gyer. 76. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatokat minden

hónap 18-áig megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a Minisztérium

részére.

(3) A Minisztérium minden hónap 21-éig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 8. számú melléklet szerint igényelt

támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történõ átutalásáról.”

15. § A Gyer. 91. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A védelembe vétel megszûnik a gyermek nagykorúvá válásával, kivéve a védelembe vétel nagykorúvá válást

követõ meghosszabbodásának a Gyvt. 69. § (3) és (4) bekezdése szerinti esetét.”

16. § A Gyer. 91/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„91/F. § Ha a közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzõnek, hogy

a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte a tizet, a jegyzõ

a) nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a gyermekvédelmi

szakszolgálat számára a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenõrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben végzést hoz, amelyben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját arról,

hogy az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkozás után elrendeli az iskoláztatási

támogatás teljes összege folyósításának felfüggesztését (a továbbiakban: iskoláztatási támogatás felfüggesztése),

valamint védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembe vételét.”

17. § A Gyer. 91/G. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jegyzõ a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján – függetlenül attól, hogy a 91/F. § szerinti

tájékoztatásra sor került-e –

a) nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a közoktatási intézmény jelzését és

írásbeli véleményét a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenõrzése

érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben az iskoláztatási támogatás felfüggesztése és védelembe nem vett gyermek

esetén a gyermek védelembe vétele iránt hivatalból megindítja az eljárást. Az eljárásban huszonegy napon belül kell

döntést hozni.”

18. § A Gyer. 91/J. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(A jegyzõ megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ha a gyermek)

„d) magántanulóvá válik.”

19. § A Gyer. 91/M. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

(A határozat rendelkezõ része a 14. §-ban, valamint – ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor

kerül – a 87. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

„i) a 17. életévét betöltött gyermek és szülõje vagy más törvényes képviselõje tájékoztatását a védelembe vétel

nagykorúvá válást követõ meghosszabbodásának a Gyvt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetérõl.”

20. § A Gyer. 91/P. § (4) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:

(A határozat rendelkezõ része a 14. §-ban, valamint – ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor

kerül – a 87. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

„l) a 17. életévét betöltött gyermek és szülõje vagy más törvényes képviselõje tájékoztatását a védelembe vétel

nagykorúvá válást követõ meghosszabbodásának a Gyvt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetérõl.”
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21. § A Gyer. 94. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A gyermek érdekében – a feltételek fennállása esetén – a gyámhivatal kezdeményezheti a védelembe vétel

elrendelését.”

22. § A Gyer. 97/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„97/A. § (1) Az ügyészség és a bíróság kivételével a Gyvt. 72. § (1) bekezdése szerinti beutaló szerv által hozott

ideiglenes hatályú elhelyezésrõl szóló határozat elleni fellebbezés nyolc napon belül nyújtható be.

(2) Az ügyészség és a bíróság kivételével a Gyvt. 72. § (1) bekezdése szerinti beutaló szerv által hozott ideiglenes

hatályú elhelyezésrõl szóló határozat elleni fellebbezést a beutaló szerv székhelye szerint illetékes szociális és

gyámhivatal bírálja el tizenöt napon belül.”

23. § (1) A Gyer. 149. § (4) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„Nem minõsül intézményi költségnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

119/A. § (2) bekezdése szerinti költség.”

(2) A Gyer. 149. §-a a következõ (4a) és (4b) bekezdésekkel egészül ki:

„(4a) A tartósan szociális intézményben elhelyezett cselekvõképtelen személy gondnoka és az adott jognyilatkozat

megtétele tekintetében korlátozottan cselekvõképes személy és gondnoka a gyámhivatal által jóváhagyott

jognyilatkozatával vállalhatja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 119/A. §

(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötését.

(4b) A gyámhivatal akkor hagyja jóvá a cselekvõképtelen személy gondnoka és az adott jognyilatkozat megtétele

tekintetében korlátozottan cselekvõképes személy és gondnoka (4a) bekezdés szerinti jognyilatkozatát, ha

az a gondnokolt érdekében áll, mert

a) elhelyezésének körülményeit tartósan javítja, és

b) mindennapi szükségleteinek fedezését nem veszélyezteti.”

24. § Hatályát veszti a Gyer.

a) 28. § (3) bekezdése,

b) 30. § (8) bekezdés második mondata,

c) 39/A. § (5) bekezdés a) pontja,

d) 91/I. § (2) bekezdése,

e) 91/J. § (2) bekezdés b) pontjában az „a gyermek” szövegrész,

f) 91/J. § (2) bekezdés c) pontjában az „a gyermek” és a „családba fogadása,” szövegrészek,

g) 91/N. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „védelembe vett gyermek esetén” szövegrész,

h) 10. számú melléklete I/3. pontjában a „szociális” szövegrész.

25. § A Gyer.

1. 5/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „az Igazságügyi Hivatal illetékes területi hivatalától” szövegrész helyébe

az „a pártfogó felügyelõi feladatokat ellátó illetékes fõvárosi, megyei igazságügyi szolgálattól” szöveg,

2. 13/A. §-ában a „huszonkét munkanap” szövegrész helyébe a „harminc nap” szöveg,

3. 23. § (4) bekezdésében a „be kell szerezni” szövegrész helyébe a „ki kell kérni” szöveg,

4. 30/B. § (1) bekezdésében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közvetítõi névjegyzékébe” szövegrész

helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter által vezetett közvetítõi névjegyzékbe” szöveg,

5. 30/B. § (2) bekezdésében, 50. § (7) bekezdésében, 66/A. § (4) bekezdésében, 68/C. § (2) bekezdésében, 68/F. §

(5) bekezdésében, 68/I. § (2) bekezdés b) pontjában, 91/B. § (4) és (6) bekezdésében, 91/C. § (4) bekezdésében, 91/D. §

(2) bekezdésében, 91/E. § (2) bekezdésében, 91/I. § (1) és (5) bekezdésében, 91/J. § (8) bekezdésében, 91/K. §

(1) bekezdésében, 91/P. § (5) bekezdésében és 114/B. § (4) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe

a „nyolc napon” szöveg,

6. 31. § (1) bekezdésében a „változtatott” szövegrész helyébe a „változtatott, valamint a 30/E. § (2) bekezdése szerinti

esetben” szöveg,

7. 33. § (4) és (5) bekezdésében a „beérkezésétõl számított 22 munkanapon” szövegrész helyébe a „beérkezését

követõ naptól számított harminc napon” szöveg,
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8. 37. § (4) bekezdés bevezetõ mondatában a „beszerezni” szövegrész helyébe a „kikérni” szöveg,

9. 37. § (6) bekezdésében az „örökbefogadásának engedélyezésére” szövegrész helyébe az „örökbefogadásának

elõkészítése vagy örökbefogadásának engedélyezésére” szöveg,

10. 38. § (4) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében, 84. § (3) bekezdésében, 87. § b) pontjában,

89. § (1) bekezdésében, 91/A. § (2) bekezdésében, 91/M. § (1) bekezdésében, 91/N. § (3) bekezdésében, 91/P. §

(1) bekezdésében, 91/Q. § (1) bekezdés c) pontjában, 160. § (7) bekezdésében és 161. § (1) bekezdés b) pontjában a „10

munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

11. 40. § (3) bekezdésében az „elõterjesztésétõl” szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól” szöveg, valamint

a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,

12. 41. § (2) bekezdés b) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe a „valamint a gyermek családi hátterére

vonatkozó dokumentumokat és” szöveg,

13. 46. § (5) bekezdés b) pontjában a „szülõrõl” szövegrész helyébe a „szülõrõl és a gyermekrõl” szöveg,

14. 51. § (3) bekezdésében a „10, indokolt esetben 22 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt, indokolt esetben

harminc napon” szöveg,

15. 54. § (2) bekezdésében, 73. § (3) bekezdésében, 91/B. § (1) bekezdés h) pontjában, 91/I. § (6) bekezdésében, 91/J. §

(1) bekezdés b) pontjában, 137. § (4) bekezdésében, 139. § (1) bekezdésében és 167. § (8) bekezdésében a „22

munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,

16. 68/E. § (2) bekezdés a) pontjában a „július” szövegrészek helyébe az „augusztus” szövegek,

17. 85. § (2) bekezdésében a „szülõje” szövegrész helyébe a „szülõje, illetve gyámja – ide nem értve a gyermekvédelmi

szakellátásban lévõ gyermek gyámját –” szöveg,

18. 86. § (2) bekezdésében és (4) bekezdése elsõ mondatában a „szülõt” szövegrész helyébe a „szülõt, illetve

gyámját – ide nem értve a gyermekvédelmi szakellátásban lévõ gyermek gyámját –” szöveg,

19. 91. § (4) bekezdésében a „90. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „90. § (5) bekezdésében” szöveg,

20. 91/A. § (4) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, valamint a „68/A. §-a

(4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „68/B. § (4) bekezdésében” szöveg,

21. 91/E. § (5) bekezdésében a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg,

22. 91/J. § (3) bekezdés b) pontjában a „c) pontja” szövegrész helyébe a „c) és d) pontja” szöveg,

23. 91/J. § (4) bekezdésében a „b) és c) pontja” szövegrész helyébe a „b)–d) pontja” szöveg,

24. 98. § (1) bekezdés c) pontjában a „beszerzi” szövegrész helyébe a „kikéri” szöveg,

25. 114/A. § (2) bekezdésében a „beszerzi” szövegrész helyébe a „kikéri” szöveg, valamint a „3 munkanapon”

szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,

26. 127. § (2) bekezdés c) pontjában a „cselekvõképességükben” szövegrész helyébe a „cselekvõképességükben

e tekintetben” szöveg,

27. 149. § (5) bekezdésében az „A gyermekotthonban elhelyezett” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,

28. 167/A. § (3) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg,

29. 167/A. § (4) bekezdés c) pontjában az „idõpontját, amely nem lehet késõbbi, mint a repatriálási terv elkészítésétõl

számított 45. munkanap” szövegrész helyébe az „a repatriálási terv elkészítését követõ legkésõbb két hónapon belüli

idõpontját” szöveg

lép.

26. § A Gyer. 12. és 13. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. mellékletével megállapított 12. és 13. számú melléklet

lép.

2. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok

és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

27. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes

gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Ar.) 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv a Gyvt. 141/C. § szerinti országos örökbefogadási

nyilvántartást az 1. számú melléklet XIII. számú adatlapjában szereplõ adatok alapján vezeti.”
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28. § Az Ar. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § A Kormány az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervként a gyermekek és az ifjúság védelméért

felelõs minisztert jelöli ki.”

29. § Az Ar.

a) 9. § (4) bekezdésében az „a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter által vezetett minisztérium

(a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe az „az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv”

szöveg,

b) 9. § (6) bekezdésében az „A minisztérium” szövegrész helyébe az „Az országos örökbefogadási nyilvántartást

vezetõ szerv” szöveg

lép.

30. § Az Ar. 1. számú mellékletének XIII. számú adatlapja helyébe e rendelet 3. mellékletével megállapított XIII. számú

adatlap lép.

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

31. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete

e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

4. Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl

szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló 127/2002.

(V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet (a továbbiakban: közhasznú szervezet) a Gyvt. 69/A. §

(2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tevékenységét az 1. melléklet szerint dokumentálja. Az adatok rögzítését

a közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatában erre kijelölt személy végzi.

(2) A közhasznú szervezet a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenysége keretében a vér szerinti szülõ

döntése alapján

a) a gyermek nyílt örökbefogadásának elõsegítése érdekében az általa a Gyvt. 141/B. §-a szerint nyilvántartott örökbe

fogadni szándékozó személyek közül – a nyilvántartási sorrend figyelembevételével – a gyermek számára alkalmas

örökbefogadó szülõt javasol a vér szerinti szülõ számára,

b) elõkészíti a vér szerinti szülõnek az örökbe fogadni szándékozó személlyel való találkozását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslatot a közhasznú szervezet legalább kettõ, a 2. mellékletben meghatározott

képesítéssel rendelkezõ munkatársának, ideértve a szakmai vezetõt is, kell elõkészítenie és egybehangzóan

megtennie.

(4) A közhasznú szervezet által közvetített nyílt örökbefogadást a közhasznú szervezet a 3. melléklet szerint

dokumentálja. Az adatok rögzítését a közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatában erre kijelölt személy végzi.”

33. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A Kormány a nyílt örökbefogadást elõsegítõ tevékenységet (a továbbiakban: szolgáltatás) végzõ közhasznú

szervezetek mûködését engedélyezõ szervként a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs minisztert

(a továbbiakban: mûködést engedélyezõ szerv) jelöli ki.

(2) A mûködést engedélyezõ szerv nyilvántartást vezet a kiadott mûködési engedélyekrõl, és a mûködési engedélyt

kiadó határozat jogerõre emelkedését követõ tizenöt napon belül a 4. melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki

a közhasznú szervezet részére.

(3) A mûködést engedélyezõ szerv

a) a mûködési engedély visszavonása esetén a tanúsítványt bevonja,

b) a mûködési engedélynek a tanúsítványban foglalt adatokat érintõ módosítása esetén új tanúsítványt állít ki.”
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34. § Az Ör. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. § (1) A közhasznú szervezet a Gyvt. 141/B. §-ában foglalt nyilvántartást a 5. melléklet szerint vezeti.

(2) A közhasznú szervezet a Gyvt. 135/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének

a tárgyévben az 1. melléklet szerint kitöltött adatlapoknak a tárgyévet követõ év január 31-éig a mûködést

engedélyezõ szerv részére történõ megküldésével tesz eleget.

(3) A közhasznú szervezet a Gyvt. 135/A. § (5) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének

a 3. melléklet szerinti adatlapoknak a kitöltésüket követõen haladéktalanul az országos örökbefogadási nyilvántartást

vezetõ szerv részére történõ megküldésével tesz eleget.”

35. § Az Ör. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3)–(4) bekezdéssel

egészül ki:

„(2) E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi,

családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvényhez

kapcsolódó módosításáról szóló 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel módosított 1. §-át és 12. §-át

a) 2011. január 1-jétõl a 2010. december 30-át követõen indult ügyekben kell alkalmazni, azzal, hogy a közhasznú

szervezet adatvédelmi szabályzatának (3) bekezdés szerinti felülvizsgálatáig az adatok rögzítését a közhasznú

szervezet szakmai vezetõje által kijelölt személy végzi,

b) 2011. április 1-jétõl a 2011. április 1-jén folyamatban lévõ valamennyi ügyben alkalmazni kell.

(3) A közhasznú szervezet 2011. március 31-éig felülvizsgálja adatvédelmi szabályzatát és a módosított szabályzatot

megküldi a mûködést engedélyezõ szervnek.

(4) A mûködést engedélyezõ szerv 2011. február 10-éig gondoskodik a 4. melléklet szerinti tanúsítványnak a 2011.

január 1-jén mûködési engedéllyel rendelkezõ közhasznú szervezetek számára történõ kiállításáról.”

36. § Az Ör. melléklete helyébe e rendelet 5. mellékletével megállapított 1. melléklet lép, egyidejûleg az Ör. e rendelet 6–9.

melléklete szerinti 2–5. mellékletekkel egészül ki.

37. § Hatályát veszti az Ör.

a) 2. §-a,

b) 6. § (2) bekezdése,

c) 7. §-a

d) 8. § (1)–(3) bekezdése,

e) 9. §-a,

f) 10. § (1)–(3) bekezdése,

g) 11. § (6) bekezdése,

h) 13. és 14. §-a.

38. § Az Ör.

a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „mellékletben” szövegrész helyébe a „2. mellékletben” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés e) pontjában a „10. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gyvt. 69/E. § (1) bekezdésében”

szöveg,

c) 8. § (4) bekezdésében a „megállapodás tartalmazza” szöveg helyébe a „szolgáltatás nyújtására irányuló

megállapodás tartalmazza” szöveg

lép.

5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl,

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 3. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) A mûködési engedélyezéssel és az ellenõrzéssel kapcsolatos ügyekben elsõ fokon

a) helyettes szülõi hálózat, nevelõszülõi hálózat, külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén a mûködtetõ

székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal,

b) az a) pontban nem említett esetben a szolgáltató (intézmény) székhelye, telephelye szerint illetékes szociális és

gyámhivatal.

jár el.”

(2) A Gymr. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az e rendelet szerinti eljárásokban a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére,

Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedõ illetékességgel jár el.”

40. § A Gymr. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. § (1) A szociális és gyámhivatal, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint

a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés

b) pontjában meghatározott intézmények, illetve személyek bevonásával, legalább négyévente, az adott évben

esedékes 14. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzés keretében ellenõrzi a szolgáltatók (intézmények, hálózatok) szakmai

munkáját. A kijelölt módszertani feladatokat ellátó intézmény módszertani és szolgáltató tevékenységének

ellenõrzését a szociális és gyámhivatal a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet bevonásával ellenõrzi.

(2) Ha a szociális és gyámhivatal jogszabálysértést észlel, a 14/B. §-ban foglaltak szerint intézkedik a jogszerû mûködés

helyreállítása érdekében.”

41. § (1) A Gymr. „Záró rendelkezések” alcíme a következõ 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § A gondozó, a családgondozó, valamint családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén a szolgáltatást

nyújtó személy nevének a mûködési engedélybõl történõ törlésérõl határozatban nem kell intézkedni. A nevet

a mûködési engedély módosítása során a mûködési engedély hatályos adatai között nem kell feltüntetni.”

(2) A Gymr. „Záró rendelkezések” alcíme a következõ 19/B. §-sal egészül ki:

„19/B. § A jegyzõ a 2011. június 30-án a hatáskörébe és illetékességébe tartozó szolgáltatók, intézmények mûködési

engedélyezésével és ellenõrzésével kapcsolatos iratokat 2011. augusztus 31-éig megküldi az illetékes szociális és

gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal – a jegyzõi ellenõrzés idõpontjától függetlenül – a mûködési engedély

módosítására irányuló soron következõ eljárással egyidejûleg, de legkésõbb 2012. december 31-éig – a 14. §

(5)–(7) bekezdésének, valamint a 14/A. § (1), (2) és (5) bekezdésének alkalmazásával – az iratok alapján és a helyszínen

ellenõrzi azokat a szolgáltatókat, intézményeket, amelyek 2011. július 1-jén kerültek a hatáskörébe és illetékességébe,

és

a) szükség esetén alkalmazza a 14/B. § szerinti jogkövetkezményeket, továbbá

b) – ha a jegyzõ által kiadott mûködési engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak – a hatályos

jogszabályoknak megfelelõ mûködési engedélyt ad ki, és a jegyzõ által korábban kiadott mûködési engedélyt

visszavonja.”

42. § (1) Hatályát veszti a Gymr.

a) 4. § (3) bekezdés h) pontjában „ , valamint ha a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre,

a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt

adtak ki, a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát” szövegrész,

b) 4. § (9) bekezdés b) pont bc) alpontja,

c) 16. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Gymr.

a) 3. § (4) bekezdése,

b) 3. § (7) bekezdés a) pont af) alpontja.

43. § (1) A Gymr.

1. 3. § (7) bekezdés a) pontjában, 8/A. § (8) bekezdésében és 14. § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész

helyébe a „nyolc napon” szöveg,

2. 3. § (7) bekezdés b) pontjában a „regionális igazgatóságával” szövegrész helyébe a „területi szervével” szöveg,

3. 4. § (7) bekezdés e) pontjában az „a kérelem szerinti ingatlanra” szövegrész helyébe az „intézményi formában

végzett szolgáltatótevékenység engedélyezése esetén a kérelem szerinti ingatlanra” szöveg,
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4. 4. § (9) bekezdés a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ)

a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban

az ÁNTSZ regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak a szolgáltató székhelye,

telephelye szerint illetékes kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: kistérségi

népegészségügyi intézet), másodfokú eljárásban a fõvárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi

szakigazgatási szervét (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)” szöveg,

5. 4. § (9) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „az ÁNTSZ-nek a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes

kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a

szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézetet, másodfokú eljárásban

a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet” szöveg,

6. 4. § (9) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „ÁNTSZ-nek az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes

kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét” szövegrész helyébe

az „intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézetet, másodfokú eljárásban

a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet” szöveg,

7. 4. § (9) bekezdés c) pont cd) alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal elsõ fokú szakhatóságként eljáró

szervét, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal másodfokú szakhatóságként eljáró szervét”

szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának

kerületi hivatalát, másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi

Igazgatóságát” szöveg,

8. 4. § (9) bekezdés második mondatában a „huszonkét munkanap” szövegrész helyébe a „harminc nap” szöveg,

9. 4. § (10) bekezdésében az „az ÁNTSZ – a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes – kistérségi, fõvárosi

kerületi intézete vezetõ védõnõjének” szövegrész helyébe az „a kistérségi népegészségügyi intézet – a szolgáltató

székhelye, telephelye szerint illetékes – vezetõ védõnõjének” szöveg, valamint a „tíz munkanapon” szövegrész

helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

10. 6. § (4) bekezdés b) pontjában az „a gondozó, családgondozó, önálló helyettes szülõ, illetve családi napközi és

családi gyermekfelügyelet esetén a szolgáltatást nyújtó személy” szövegrész helyébe az „az önálló helyettes szülõ”

szöveg,

11. 8. § (5) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában és d) pontjában az „az ÁNTSZ kistérségi, fõvárosi kerületi intézete”

szövegrész helyébe az „a kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,

12. 12/A. § (1) bekezdésében a „munkanapon” szövegrész helyébe a „napon” szöveg,

13. 14. § (3) bekezdés c) pontjában és 16. § (1) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe

a „harminc napon” szöveg,

14. 14/A. § (1) bekezdésében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,

valamint a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,

15. 14/A. § (2) bekezdés bevezetõ mondatában a „munkanappal” szövegrész helyébe a „nappal” szöveg,

16. 14/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „az ÁNTSZ kistérségi intézetét” szövegrész helyébe az „a kistérségi

népegészségügyi intézetet” szöveg,

17. 14/B. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában a „munkanapos” szövegrész helyébe a „napos” szöveg,

18. 16. § (3) bekezdésében az „egy hitelesített másolati példányát” szövegrész helyébe a „másolatát” szöveg

lép.

(2) A Gymr. 14. § (1) bekezdésében a „legalább évente” szövegrész helyébe a „gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek

napközbeni ellátása és gyermekek átmeneti gondozása esetén legalább kétévente, otthont nyújtó ellátás,

utógondozói ellátás és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén pedig legalább évente” szöveg lép.

6. A nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló

261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

44. § A nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló 261/2002. (XII. 18.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 1. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

„b) az otthont nyújtó ellátást biztosító nevelõszülõre, hivatásos nevelõszülõre, speciális hivatásos nevelõszülõre és

különleges hivatásos nevelõszülõre, valamint az átmeneti gondozás keretében ideiglenes jelleggel ellátást biztosító

helyettes szülõre.”
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45. § Az Nr. 2. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A nevelõszülõre, a hivatásos nevelõszülõre, a speciális hivatásos nevelõszülõre és a különleges hivatásos

nevelõszülõre vonatkozó közös szabályok”

46. § Az Nr. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § E rendelet 2–14. §-ának alkalmazása során nevelõszülõ alatt a hivatásos nevelõszülõt, a speciális hivatásos

nevelõszülõt és a különleges hivatásos nevelõszülõt is érteni kell.”

47. § Az Nr. 4. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre

változik:

„(2) A speciális hivatásos nevelõszülõ által nevelt gyermekek közül – saját gyermekét is beszámítva – legfeljebb kettõ

lehet speciális ellátást igénylõ gyermek.

(3) A különleges hivatásos nevelõszülõ által nevelt gyermekek közül – saját gyermekét is beszámítva – legfeljebb

kettõ lehet különleges ellátást igénylõ gyermek.

(4) Indokolt esetben, így különösen testvérek együttes elhelyezésénél, a nevelõszülõ kérelmére vagy beleegyezésével

a (2) és (3) bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól – a gyermek érdekében – el lehet térni.”

48. § Az Nr. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A mûködtetõ a nevelõszülõ szakmai alkalmasságát, ideértve a pszichológiai alkalmasságot is, háromévente

felülvizsgálja.

(2) A gyámi, gondozói tanácsadó, a nevelõszülõi tanácsadó, a hivatásos gyám és a megyei, fõvárosi gyermekvédelmi

szakértõi bizottság vezetõje a mûködtetõnél rendkívüli felülvizsgálatot kezdeményez, ha ezt

a) a mûködési engedélyben szereplõ feltételek megváltozása,

b) a nevelõszülõ élethelyzetének megváltozása,

c) a nevelõszülõ egészségi állapotának, ideértve a személyiségállapotát is, romlása

szükségessé teszi.”

49. § Az Nr. 15. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A hivatásos nevelõszülõre, a speciális hivatásos nevelõszülõre és a különleges hivatásos nevelõszülõre

vonatkozó külön szabályok”

50. § Az Nr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet 15–17. §-ának alkalmazása során hivatásos nevelõszülõ alatt a speciális hivatásos nevelõszülõt és

a különleges hivatásos nevelõszülõt is érteni kell.”

7. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság

szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

51. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és

illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(4) A szociális és gyámhivatalok a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei. A szociális és

gyámhivatalok szakmai irányítója a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter).”

52. § A Gyár. 13. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szociális és gyámhivatal)

„b) elsõ fokon dönt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzõ szolgáltatók, intézmények,

hálózatok engedélyezésérõl és ellenõrzi mûködésüket, valamint ennek keretében szükség esetén a Gyvt. 100/A. §

szerinti gyermekvédelmi igazgatási bírságot szab ki vagy a Gyvt. 100/B. §-ában foglalt intézkedést tesz.”

53. § A Gyár. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § (1) A szociális és gyámhivatal tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi
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CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási

szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés

h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje a miniszter.

(2) A miniszter a szociális és gyámhivatalok szakmai irányítása során

a) négyévenként ellenõrzi a szociális és gyámhivatalok gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal

kapcsolatos tevékenységét, az alapellátó és szolgáltató intézményrendszer, valamint a gyámhatóság szakmai

munkáját,

b) részt vesz a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által koordinált, a Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve szervezeti egységeként mûködõ szakigazgatási szervek tevékenységének szakmai irányítását

ellátó miniszterek bevonásával zajló ellenõrzésekben, a szociális és gyámhivatalok tekintetében meghatározza

az ellenõrzés szakmai szempontjait,

c) a szociális és gyámhivatalok számára meghatározza az éves ellenõrzési terv kiemelt területeit és értékeli a szociális

és gyámhivatalok éves beszámoló jelentéseit.”

54. § Hatályát veszti a Gyár. 3. § (2) bekezdése.

55. § A Gyár.

a) 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

b) 13. § c) pontjában az „a jegyzõ, a városi gyámhivatal, a rendõrség és a büntetés-végrehajtási intézet

parancsnoksága” szövegrész helyébe az „az ügyészség és a bíróság kivételével a Gyvt. 72. § (1) bekezdése szerinti

beutaló szerv” szöveg

lép.

8. Záró rendelkezések

56. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 39. § (1) bekezdése, 40. §-a, 41. § (2) bekezdése, 42. § (2) bekezdése, 43. § (2) bekezdése, 52. és 54. §-a

2011. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. július 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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„12. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 

 

Adatlap  

a Gyvt 20/C. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti óvodáztatási támogatás előlegének igényléséhez és 
az elszámoláshoz 

 

……......... év ........... tárgyhónap 

 

 1.  Megye megnevezése: ...........................................................................................................................   
 2.  Önkormányzat megnevezése: ...........................................................................................................   
 3.  KSH kódja: .................................................................................................................................................   

   (2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)   
 4.  A tárgyhónapban a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti óvodáztatási 

támogatásban részesülő gyermekek száma1: 
 
 ………………….fő

 5.  A tárgyhónapban kifizetett összes, a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
óvodáztatási támogatás összege2:  

  
…………………..Ft

  
6. 

  
Az igényelt előleg összege3: 

  
…………………..Ft

  
7. 

 
 A tárgyhónapban kifizetett összes, a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
óvodáztatási támogatás és az igényelt előleg különbözete [az 5. pont összegét 
csökkenteni kell a 6. pont összegével; pozitív szám esetén megegyezik az igényelt 
támogatás összegével]4: 
 

 
.......................... Ft

8.  A 7. pont alapján visszafizetendő összeg4: .......................... Ft

Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap 

P. H. 

  ................................................ 
a jegyző aláírása 

 

                                                           
1 Előlegigénylésnél várható adatokat kell beírni. 
2 Csak az elszámolásnál kell kitölteni, előleg igénylésekor nem. 
3 Előleg igénylésekor és elszámoláskor is kitöltendő, az igényelt előleg összegét kell beírni. 
4 Csak az elszámolásnál kell kitölteni, előleg igénylésekor nem.” 



2. melléklet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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„13. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 
 

Adatlap  

a Gyvt 20/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti óvodáztatási támogatás előlegének igényléséhez és 
az elszámoláshoz 

 

……......... év ........... tárgyhónap 

1.  Megye megnevezése: ...........................................................................................................................   
 2.  Önkormányzat megnevezése: ...........................................................................................................   
 3.  KSH kódja: .................................................................................................................................................   

   (2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)   
 4.  A tárgyhónapban a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti óvodáztatási 

támogatásban részesülő gyermekek száma5: 
 
 ………………….fő

 5.  A tárgyhónapban kifizetett összes, a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
óvodáztatási támogatás összege6:  

  
…………………..Ft

  
6. 

  
Az igényelt előleg összege7: 

  
…………………..Ft

  
7. 

 
 A tárgyhónapban kifizetett összes, a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
óvodáztatási támogatás és az igényelt előleg különbözete [az 5. pont összegét 
csökkenteni kell a 6. pont összegével; pozitív szám esetén megegyezik az igényelt 
támogatás összegével]8: 
 

 
.......................... Ft

8.  A 7. pont alapján visszafizetendő összeg4: .......................... Ft

Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap 

P. H. 

  ................................................ 
a jegyző aláírása 

 

 

 

                                                           
5 Előlegigénylésnél várható adatokat kell beírni. 
6 Csak az elszámoláskor kell kitölteni, előleg igénylésekor nem. 
7 Előleg igénylésekor és elszámoláskor is kitöltendő, az igényelt előleg összegét kell beírni. 
8 Csak az elszámoláskor kell kitölteni, előleg igénylésekor nem.” 



3. melléklet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 167

 
 

„XIII. számú adatlap 
 

Az örökbefogadással kapcsolatos ügyről 
[Gyvt. 141. § (1) bek. c) pont] 

 
(A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tölti ki) 

 
A) Szakellátásban nevelkedő örökbe adható gyermek 

 
(Az adatokat – a 13. és 14. pontban foglalt adatok kivételével – az országos örökbefogadási nyilvántartást 

vezető szerv részére kell megküldeni.)  
 

Kód (megyenév + szám) ............................................................................... Törzsszám: .................................... 
 

1. A gyermek személyi adatai 
 
Név: 
Születési hely: 
Születési idő: 
Neme: 
Anyja neve: 
Apja neve: 
Állampolgársága: 
Lakóhely: 
Tartózkodási hely: 
 

2. Gondozási helye:* 
 
Nevelőszülő: 
……………………………………………………………………………………………… 
Hivatásos nevelőszülő/ Speciális hivatásos nevelőszülő/Különleges hivatásos nevelőszülő: 
…………………………………………… 
Gyermekotthon/ Speciális gyermekotthon/Különleges gyermekotthon: 
…………………………………………… 
Lakásotthon/ Speciális lakásotthon/Különleges lakásotthon: 
…………………………………………… 
 
Fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona: 
 …………………………………………… 
 

3. Örökbefogadó családba kihelyezése javasolt-e: igen  nem 
Ha nem, annak oka:……………………………………………………. 
 

4. Testvérek adatai: 
 
Név: 
Születési hely: 
Születési idő: 
Anyja neve: 
Apja neve: 
Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedik-e:    igen  nem 
Együtt nevelkedik-e az örökbe fogadható gyermekkel:   igen  nem 
Ha külön nevelkedik, kapcsolatot tart-e az örökbe fogadható gyermekkel: igen  nem 
Örökbe fogadható-e:       igen  nem 
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Testvérével együtt vagy külön történik az örökbefogadás: 
       együtt   külön 
 

5. A gyermek egészségi állapota, fejlődése, személyisége, magatartása, szokásai: 
 

6. Tanulmányi eredménye, neveltsége, nemzeti, etnikai, vallási kulturális szükségletei: 
7. Egyéb igénye vagy szükséglete: 

 

8. A családi háttérre vonatkozó adatok: 
 

Szülők: betegségek, fogyatékosságok, életvezetés 
Testvérek: betegségek, fogyatékosságok 
Kapcsolatai: nagyszülők, testvérek stb.: 
 

9. A nevelésbe vételt elrendelő gyámhivatal megnevezése: 
 

A határozat száma: 
Kelte: 
Jogerős: 
 

10. Az örökbefogadhatóvá válás adatai: 
 

A) A gyámhivatal megnevezése: 
Határozat száma: 
Kelte: 
Jogerős: 
Amennyiben a határozatot bíróság előtt megtámadták  
A bíróság megnevezése: 
Ítélet száma: 
Kelte: 
Jogerős: 
 

B) Ideiglenes hatállyal szakellátásban elhelyezettként a szülők ismeretlen személy általi hozzájárulása miatt 
vagy ismeretlen szülőktől származóként örökbefogadhatóvá vált gyermek esetén: 
Az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő gyámhivatal megnevezése: 
A határozat kelte: 
Jogerős: 
 

11. Az örökbefogadhatóvá válás oka: 
 

1. A szülő(k) hozzájárulása az örökbefogadáshoz:  nyílt   titkos 
2. A szülők felügyeleti jogának bíróság általi megszüntetése 
3. A szülők halála 
4. A gyermek ismeretlen szülőktől származik  
5. Örökbefogadhatóvá nyilvánítás 
6. Örökbefogadás felbontása 
 

12. A gyermek fényképei: 
 

13. A törvényes képviselő személyes adatai: 
 

Név: 
Születési hely: 
Születési idő: 
Anyja neve: 
Lakóhely: 
Tartózkodási hely: 
 

14. A gyermek vagyonára vonatkozó adatok: 
A vagyon tárgya: 
A vagyonkezelő megnevezése, tartózkodási helye: 
 
*A gondozási hely típusát kérjük aláhúzni! 
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B) A nem szakellátásban nevelkedő örökbe adható gyermek adatai és a vér szerinti szülők adatai titkos 
örökbefogadás esetén 

(Az adatokat – a 2. pontban foglalt adatok kivételével – az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető 
szerv részére kell megküldeni.) 

 
A) A gyermek örökbefogadás előtti személyi adatai és az örökbefogadás előkészítésére 

vonatkozó adatok 
1. A gyermek személyi adatai 
Név: 
Születési helye: 
Születési idő: 
Neme: 
Anyja neve:  
Apja neve: 
 
2. Törvényes képviselője: 
Állampolgársága: 
Lakóhelye: 
Tartózkodási helye: 
 
3. Testvéreinek száma: 
 
4. A gyermek egészségi állapota, fejlődése: 
 
5. Az örökbefogadás előkészítésére vonatkozó adatok 
Az anya hozzájárulása az örökbefogadáshoz: 
Az apa hozzájárulása az örökbefogadáshoz: 
Az örökbeadhatóságról értesítő gyámhivatal megnevezése: 
Az értesítés szakszolgálathoz érkezésének napja: 
A gyermek gondozásra kihelyezésének ideje: 
 
6. Az örökbefogadhatóvá válás oka: 
 
a)A szülő(k) hozzájárulása az örökbefogadáshoz 
b) A gyermek ismeretlen szülőktől származik 
 
 
Amennyiben a szakszolgálat kapcsolatban állt a vér szerinti szülőkkel: 
 
7. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai: 
 
A vér szerinti anyára vonatkozó adatok: 
 
Mikor kért először segítséget a szakszolgálattól: 
 
Születési idő: 
Állampolgársága: 
Lakóhelye: 
Tartózkodási helye: 
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott* 
Foglalkozása:…………………………………...- nem nyilatkozott* 
Egészségi állapota: 
Gondnokság alatt áll:  igen – nem* 
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Titkolt terhesség volt-e?  igen – nem – nem nyilatkozott* 
Ha igen, annak okai: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… - nem nyilatkozott* 
 
Családja előtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott* 
Tágabb környezete előtt titkolta-e terhességét igen – nem – nem nyilatkozott* 
 
Az örökbeadás okai: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………- nem nyilatkozott* 
 
Az örökbeadott gyermek hányadik gyermeke:…………………………… nem nyilatkozott* 
 
Családi helyzete: 
 
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott* 
 
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint): 
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott* 
Közös háztartásban élő egyéb személyek: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott* 
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem- nem nyilatkozott* 

Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott* 
 
Gyermekeinek száma:  örökbeadott: 

más által nevelt: 
általa nevelt: 

- nem nyilatkozott* 
 
Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok: 
 
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,  

 albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott* 
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott* 
Havi rendszeres jövedelme:   van – nincs – nem nyilatkozott* 
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:  igen – nem – nem nyilatkozott* 
Jövedelemszerző tevékenységének formája:   

Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott* 
Tanul:   igen –nem –nem nyilatkozott* 
Általa eltartottak száma:…………fő - nem nyilatkozott* 
 
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:  
 igen – nem – nem nyilatkozott* 
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A vér szerinti apára vonatkozó adatok 
 
Mikor kért először segítséget a szakszolgálattól: 
 
Születési idő: 
Állampolgársága: 
Lakóhelye: 
Tartózkodási helye: 
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott* 
Foglalkozása:…………………………………...– nem nyilatkozott* 
Egészségi állapota: 
Gondnokság alatt áll:  igen – nem* 
 
Családi helyzete: 
 
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott* 
A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott* 
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint): 
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott* 
Közös háztartásban élő egyéb személyek: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott* 
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem- nem nyilatkozott* 

Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott* 
 
Gyermekeinek száma:  örökbeadott: 

más által nevelt: 
általa nevelt: 

- nem nyilatkozott* 
 

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok: 
 
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,  

 albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott* 
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott* 
Havi rendszeres jövedelme:   van – nincs – nem nyilatkozott* 
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:  igen – nem – nem nyilatkozott* 
Jövedelemszerző tevékenységének formája:   

Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott* 
Tanul: igen –nem –nem nyilatkozott* 
Általa eltartottak száma:…………fő - nem nyilatkozott* 
 
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:  
 igen – nem – nem nyilatkozott* 
 
 
*A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthető ki, a megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni. 
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C) Az örökbeadott gyermek örökbefogadás előtti adatai és a vérszerinti szülők adatai nyílt örökbefogadás 
esetén 

(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére küldendő adatok) 

1. A gyermek örökbefogadás előtti személyi adatai és az örökbefogadás előkészítésére 
vonatkozó adatok 

 
Név: 
Születési helye: 
Születési idő: 
Neme: 
Anyja neve:  
Apja neve: 
Törvényes képviselője: 
Állampolgársága: 
Lakóhelye: 
Tartózkodási helye: 
 
Testvéreinek száma: 
 
A gyermek egészségi állapota, fejlődése: 
 
A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának 
időpontja: 
 
A gyermek törvényes képviselője hozzájárulásának időpontja: 
 
A gyermek kötelező gondozási időre történő kihelyezésének időpontja: 
 
2. Az örökbe adott gyermek vérszerinti szüleinek adatai: 
 
a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok: 
 

Mikor kért először segítséget a szakszolgálattól: 
 

Név: 
Születési idő: 
Állampolgársága: 
Lakóhelye:  
Tartózkodási helye:   
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott* 
Foglalkozása:…………………………………...- nem nyilatkozott* 
Egészségi állapota: 
Gondnokság alatt áll:  igen – nem* 
Titkolt terhesség volt-e?  igen – nem – nem nyilatkozott* 
Ha igen, annak okai: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… - nem nyilatkozott* 
 

Családja előtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott* 
Tágabb környezete előtt titkolta-e terhességét igen – nem – nem nyilatkozott* 
 

Az örökbeadás okai: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………- nem nyilatkozott* 
 

Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:…………………………… nem nyilatkozott* 
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Családi helyzete: 
 
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott* 
 
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint): 
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott* 
Közös háztartásban élő egyéb személyek: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott* 
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem- nem nyilatkozott* 

Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott* 
 
Gyermekeinek száma:  örökbeadott: 

más által nevelt: 
általa nevelt: 

- nem nyilatkozott* 
 
Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok: 
 
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,  

 albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott* 
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott* 
Havi rendszeres jövedelme:   van – nincs – nem nyilatkozott* 
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:  igen – nem – nem nyilatkozott* 
Jövedelemszerző tevékenységének formája:   

Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott* 
Tanul:   igen –nem –nem nyilatkozott* 
Általa eltartottak száma:…………fő - nem nyilatkozott* 
 
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:  
 igen – nem – nem nyilatkozott* 
 
b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok 
 
Mikor kért először segítséget a szakszolgálattól: 
 
Név: 
Születési idő: 
Állampolgársága: 
Lakóhelye:  megye: 
Tartózkodási helye: megye: 
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott* 
Foglalkozása:…………………………………...- nem nyilatkozott* 
Egészségi állapota: 
Gondnokság alatt áll:  igen – nem* 
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Családi helyzete: 
 
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott* 
A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott* 
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint): 
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott* 
Közös háztartásban élő egyéb személyek: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott* 
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem- nem nyilatkozott* 

Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem- nem nyilatkozott* 
 
Gyermekeinek száma:  örökbeadott: 

más által nevelt: 
általa nevelt: 

- nem nyilatkozott* 
 

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok: 
 
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,  

 albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott* 
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott* 
Havi rendszeres jövedelme:   van – nincs – nem nyilatkozott* 
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:  igen – nem – nem nyilatkozott* 
Jövedelemszerző tevékenységének formája:   

Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott* 
Tanul: igen –nem –nem nyilatkozott* 
Általa eltartottak száma:…………fő - nem nyilatkozott* 
 
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:  
 igen – nem – nem nyilatkozott* 
 
*A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthető ki, a megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni. 



1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 175

D) Örökbe fogadni szándékozó személyek 

(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére küldendő adatok) 

Megyenév/Kód: 

 A nyilvántartásba vétel ideje [15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 146. § (2) bek.]: ........... év ......... hó ........ nap 

 1.  Az örökbe fogadni szándékozó személyek személyi adatai: 
   Anya neve:   
   Születési hely:   
   Születési idő:   
   Anyja neve:   
   Állampolgársága:   
   Lakóhely:   
   Tartózkodási hely:   
   Családi állapota:   - egyedülálló   - házas 
   Iskolai végzettsége:   
   Foglalkozása:   
   Apa neve:   
   Születési hely:   
   Születési idő:   
   Anyja neve:   
   Állampolgársága:   
   Lakóhely:   
   Tartózkodási hely:   
   Családi állapota:   - egyedülálló   - házas 
   Iskolai végzettsége:   
   Foglalkozása:   
      
 2.  Az alkalmasságot megállapító:   

   Gyámhivatal megnevezése:   
   Határozat száma:   
   Kelte:   
   Jogerős:   
      
 3.  Vagyoni helyzet adatai:   

   Lakáshasználat jogcíme:   
   - Tulajdonos   
   - Tulajdonos rokona   
   - Főbérlő   
   - Főbérlő rokona   
   - Társbérlő   
   - Albérlő   
   - Egyéb: 
   Lakás szobaszáma: 
   Lakás komfortfokozata:   
   - Komfort nélküli   
   - Félkomfortos   
   - Komfortos   
  - Összkomfortos 

 
  



176 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám

A lakásban együtt élők száma: 
 

   Jövedelem összege: 
   Anya:   
   - Munkaviszonyból:   
   - Vállalkozásból:   
   - Egyéb rendszeres 

pénzellátásból: 
  

   - Egyéb:   
   Jövedelem összege:   
   Apa:   
   - Munkaviszonyból:   
   - Vállalkozásból:   
   - Egyéb rendszeres 

pénzellátásból: 
  

   - Egyéb:   
      
 4.  Egészségi állapotra   Anya: ..................................................................................................................... 

   vonatkozó adat:   Apa: ....................................................................................................................... 
 5.  Örökbe fogadni szándékozó 

személyek fényképe(i) (önkéntes 
adatszolgáltatás alapján): 

 

 6.  A gyermekkel kapcsolatos 
elvárásai(k): 

  

   Gyermekek száma:   - 1 gyermek   - testvérek is, számuk: 
   Neme*:   - fiú   - leány 
   Életkora:   .... év ...... hónaptól ...... év ........ hónapig 
   Egészségügyi állapota:   ................................................................................................................................. 
   Milyen betegségeket,  

fogyatékosságokat fogad el:  
 ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

   Mi az, ami egészségi 
szempontból kizáró tényező:  

 ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

   Milyen egyéb elvárásai vannak a 
gyermekkel kapcsolatban:  

 ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

   Mi az, ami kizáró tényező lehet:  
      
 7.  A gyámhivatal döntése   1 gyermek   Testvérek is, számuk: 

   alapján milyen gyermek   egészséges  Milyen fokban fogyatékos, beteg 
gyermek is 

   örökbefogadására   fiú   leány 
   alkalmas   Életkora: ...... év ..... hónaptól .... év ....... hónapig 
 8.  A családban nevelkedő     Neme:  Születési ideje  Saját/nevelt/örökbefogadott 

   gyermekek:   ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

      
 9.  Örökbefogadás módja**:   - titkos   - nyílt 

      
 * =  Amennyiben a gyermek neme fiú vagy lány is lehet, kérjük, mindkettőt jelöljék be! 

** = Amennyiben mind a nyílt, mind a titkos örökbefogadást vállalják, kérjük, mindkettőt jelöljék be!” 
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1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete „II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen” része 2. b) pontja 
helyébe a következő pont lép: 
 

Fizetési osztályok (Megnevezés 
A B C D E F G H I J) 

 
kisgyermeknevelő   * * * * *    „b) 
segédgondozó * *”        

 
 
 
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete „III. Nem ágazatspecifikus munkakörök” része B/3. pontja helyébe a következő pont lép: 
 
  

Fizetési osztályok (Megnevezés 
A B C D E F G H I J) 

 
Szolgáltató 
munkakörök 

          

élelmezésvezető   * * *      
technikus    *       
szakmunkás  * * * *      
fűtő, kazánfűtő  * * *       

„3. 

raktáros, 
raktárkezelő 

 * * *”       
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„1. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez 
 

Adatlap a közhasznú szervezet Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységéről 
 

(A működést engedélyező szerv számára továbbítandó adatok) 
 

A) adatlap 
 

Összesítő adatlap 
 

1. A tárgyévben a közhasznú szervezettől segítséget kérő válsághelyzetben lévő várandós anyák, vér 
szerinti anyák száma: 

 
Segítséget kérő anyák és apák száma, ha együtt kértek segítséget: 
 
Segítséget kérő apák száma: 

 
2. Kelengye és egyéb tárgyi juttatások száma: 

 
3. A tárgyévben családjába gondozott gyermekek száma: 

 
4. A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezéshez segített gyermekek száma: 

 
5. Gyermekvédelmi gondoskodásba utalt gyermekek száma: 

 
6. Hány esetben döntött úgy a vér szerinti szülő, hogy a titkos örökbefogadást választja: 

 
7. A tárgyévben örökbe fogadott gyermekek száma: 
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B) Adatlap 

 
A tárgyévben családjába gondozott gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok 

 
1. Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idővel: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
2. Az anya életkora a szüléskor:……. 
3. Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elől és miért: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
4. Az anya családi állapota: 
5. Az anya nevezett-e meg apát: 
6. Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele: 
7. Mi volt a válság oka: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
8. Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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C) Adatlap 

 
A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezett gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok 

 
1. Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idővel: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
2. Az anya életkora a szüléskor:……. 
3. Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elől és miért: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
4. Az anya családi állapota: 
5. Az anya nevezett-e meg apát: 
6. Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele: 
7. Mi volt a válság oka: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
8. Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………” 
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„2. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez 

 

Képesítési előírások 

a szolgáltatásért felelős szakmai vezető és a szolgáltatást végző személy vonatkozásában 

I. 

A szolgáltatásért felelős szakmai vezető képesítése 
   - felsőfokú szociális vagy pedagógiai végzettség,  

- jogász,  
- szociológus,  
- pszichológus,  
- orvos,  
- védőnő,  
- teológus 

II. 

A szolgáltatást végző személy képesítése 
Szolgáltatás  Képesítés 

 Családgondozás keretében 
végzett tanácsadást és 
segítségnyújtást végző személy 
és a nyílt örökbefogadást 
elősegítő  tevékenységet végző 
személy képesítése 

 - felsőfokú szociális szakképzettség,  
- felsőfokú pedagógiai szakképzettség,  
- jogász,  
- pszichológus,  
- védőnő,  
- szakirányú továbbképzésben mentálhigiéniai szakon szerzett 
felsőfokú szakképzettség” 
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„3. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez 
 

Adatlap a közhasznú szervezet által közvetített nyílt örökbefogadásról 
 

(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére küldendő adatok) 
 

A) A gyermek örökbefogadás előtti személyi adatai és az örökbefogadás előkészítésére vonatkozó 
adatok 

 
Név: 
Születési helye: 
Születési idő: 
Neme: 
Anyja neve:  
Apja neve. 
Törvényes képviselője. 
Állampolgársága: 
Lakóhelye: 
Tartózkodási helye: 
 
Testvéreinek száma: 
 
A gyermek egészségi állapota, fejlődése: 
 
Az örökbefogadó szülő nyilvántartásba vételének ideje: 
 
A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának 
időpontja: 
 
A gyermek törvényes képviselője hozzájárulásának időpontja: 
 
A gyermek kötelező gondozási időre történő kihelyezésének időpontja: 
 
B) Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai: 
 
A szülő segítségkérésének ideje: 
 
Ba) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok: 
 
Mikor kért először segítséget a közhasznú szervezettől: 
 
Név: 
Születési idő: 
Állampolgársága: 
Lakóhelye:  
Tartózkodási helye:   
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott* 
Foglalkozása:…………………………………...- nem nyilatkozott* 
Egészségi állapota: 
Gondnokság alatt áll:  igen – nem* 
Titkolt terhesség volt-e?  igen – nem – nem nyilatkozott* 
Ha igen, annak okai: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… - nem nyilatkozott* 
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Családja előtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott* 
Tágabb környezete előtt titkolta-e terhességét igen – nem – nem nyilatkozott* 
 
Az örökbeadás okai: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………- nem nyilatkozott* 
 
Az örökbeadott gyermek hányadik gyermeke:…………………………… nem nyilatkozott* 
 
Családi helyzete: 
 
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott* 
 
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott* 
Közös háztartásban élő egyéb személyek: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott* 
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem- nem nyilatkozott* 

Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott* 
 
Gyermekeinek száma:  örökbeadott: 

más által nevelt: 
általa nevelt: 

- nem nyilatkozott* 
 
Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok: 
 
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,  

 albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott* 
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott* 
Havi rendszeres jövedelme:   van – nincs – nem nyilatkozott* 
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:  igen – nem – nem nyilatkozott* 
Jövedelemszerző tevékenységének formája:   

Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott* 
Tanul:   igen –nem –nem nyilatkozott* 
Általa eltartottak száma:…………fő - nem nyilatkozott* 
 
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:  
 igen – nem – nem nyilatkozott* 
 
Bb) A vér szerinti apára vonatkozó adatok 
 
Mikor kért először segítséget a közhasznú szervezettől: 
 
Név: 
Születési idő: 
Állampolgársága: 
Lakóhelye:  megye: 
Tartózkodási helye: megye: 
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott* 
Foglalkozása:…………………………………...- nem nyilatkozott* 
Egészségi állapota: 
Gondnokság alatt áll:  igen – nem* 
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Családi helyzete: 
 
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott* 
A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott* 
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint): 
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott* 
Közös háztartásban élő egyéb személyek: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott* 
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem- nem nyilatkozott* 

Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott* 
 
Gyermekeinek száma:  örökbeadott: 

más által nevelt: 
általa nevelt: 

- nem nyilatkozott* 
 

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok: 
 
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,  

 albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott* 
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott* 
Havi rendszeres jövedelme:   van – nincs – nem nyilatkozott* 
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:  igen – nem – nem nyilatkozott* 
Jövedelemszerző tevékenységének formája:   

Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott* 
Tanul: igen –nem –nem nyilatkozott* 
Általa eltartottak száma:…………fő - nem nyilatkozott* 
 
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:  
 igen – nem – nem nyilatkozott* 
 
*A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthető ki, a megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.” 
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„4. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez 
 
 

Tanúsítvány a működési engedéllyel rendelkező örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek 
számára 

 
 

1. A tanúsítványt kiállító szerv neve, székhelye és elérhetősége: 
 
2. A közhasznú szervezet neve, székhelye és elérhetősége: 
 
3. A közhasznú szervezet tevékenységét engedélyező határozat száma, kelte, jogerőre emelkedésének 
időpontja: 
 
4. A közhasznú szervezet működési engedélyének területi és időbeli hatálya: 
 
5. A tanúsítvány kiállításának helye és ideje: 
 
6. A kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírása és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzőlenyomata:” 
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„5. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez 
 

A közhasznú szervezet által az örökbe fogadandó gyermekről és az örökbe fogadni szándékozó 
személyről a Gyvt. 141/B. § alapján vezetett nyilvántartás 

A) adatlap 

Az örökbe fogadandó gyermek adatai 

1. A gyermek személyi adatai 
 

Név: 
Születési helye: 
Születési idő: 
Neme: 
Anyja neve:  
Apja neve: 
Törvényes képviselője: 
Állampolgársága: 
Lakóhelye: 
Tartózkodási helye: 
 
Testvéreinek száma: 
 

2. A gyermek egészségi állapota, fejlődése: 
 

3. A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának 
időpontja: 

 
A gyermek törvényes képviselője hozzájárulásának időpontja: 
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B) adatlap 
Az örökbe fogadni szándékozó személy adatai 

A nyilvántartásba vétel ideje (a megállapodás megkötésének ideje): 

 1.  Az örökbe fogadni szándékozó személyek személyi adatai: 
   Anya neve:  .......................................................................................................................... 
   Születési hely:  .......................................................................................................................... 
   Születési idő:  .......................................................................................................................... 
   Anyja neve:  .......................................................................................................................... 
   Állampolgársága:  .......................................................................................................................... 
   Lakóhely:  .......................................................................................................................... 
   Tartózkodási hely:  .......................................................................................................................... 
   Apa neve:  .......................................................................................................................... 
   Születési hely:  .......................................................................................................................... 
   Születési idő:  .......................................................................................................................... 
   Anyja neve:  .......................................................................................................................... 
   Állampolgársága:  .......................................................................................................................... 
   Lakóhely:  .......................................................................................................................... 
   Tartózkodási hely:  .......................................................................................................................... 
 2.  Az alkalmasságot megállapító   

   gyámhivatal megnevezése:  .......................................................................................................................... 
   Határozat száma:  .......................................................................................................................... 
   Kelte:  .......................................................................................................................... 
   Jogerős:  .......................................................................................................................... 
      
 5.  A gyermekkel kapcsolatos 

elvárásai(k): 
  

   Gyermekek száma:   - 1 gyermek   - testvérek is, számuk 
   Neme*:   - fiú   - leány 
   Életkora:   .... év ...... hónaptól ...... év ........ hónapig 
   Egészségi állapota:   .......................................................................................................................... 
   Milyen betegségeket,  

fogyatékosságokat fogad el:  
 ..........................................................................................................................  
.......................................................................................................................... 

   Mi az, ami egészségi szempontból 
kizáró tényező:  

 ..........................................................................................................................  
........................................................................................................................... 

   Milyen egyéb elvárásai vannak a 
gyermekkel kapcsolatban:  

 ..........................................................................................................................  
........................................................................................................................... 

   Mi az, ami kizáró tényező lehet:   ..........................................................................................................................  
.......................................................................................................................... 

      
 6.  A gyámhivatal döntése   1 gyermek   Testvérek is, számuk 

   alapján milyen gyermek   egészséges   fogyatékos, beteg gyermek is 
   örökbefogadására   fiú   leány 
   alkalmas   Életkora: ...... év ..... hónaptól .... év ....... hónapig 
 7.  A családban nevelkedő     Neme:  Kora  Saját/nevelt/örökbefogadott 

   gyermekek:   ..........................................................................................................................  
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

* =  Amennyiben a gyermek neme fiú vagy lány is lehet, kérjük, mindkettőt jelöljék be!” 
 



A nemzeti erõforrás miniszter 21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának

részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakvélemény és igazolás a felülvizsgálat idõpontjáig használható fel a szociális

rászorultság igazolására.”

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelõ adatlapon történik. A vizsgálat

eredményérõl a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani, amelynek hatálya határozatlan ideig fennáll.

Az értékelõ adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követõen át kell adni az igénylõnek

és törvényes képviselõjének.”

3. § A Rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az „az 1. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „a személyes gondoskodást nyújtó

szociális ellátások igénybevételérõl szóló miniszteri rendelet szerinti” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „demencia centrum” szövegrész helyébe a „demencia centrum vagy pszichiáter,

neurológus, geriáter szakorvos” szöveg,

c) 4. számú mellékletének 3.1. és 4.2.1. pontjában a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

igénybevételérõl szóló” szövegrész helyébe a „gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló

szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „és a települési önkormányzat gondozási szükséglete ellenére részére

házi segítségnyújtást nem biztosít” szövegrész,

b) 4. § (2) bekezdésében a „ba) alpontja esetében a házi segítségnyújtás hiányát, a” szövegrész,

c) 1. számú melléklete.

5. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 22/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók,
intézmények engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló
3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények

engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „– jogszabály

eltérõ rendelkezése hiányában – regionális módszertani intézményt” szövegrész helyébe a „– jogszabály eltérõ

rendelkezése hiányában – másik egyházi módszertani intézményt” szöveg lép.

2. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 23/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás
megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 2. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának

részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(4) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének megállapítását a hatósági keretszerzõdés

hatályossági ideje alatt évente kell kérelmezni. A kérelmet a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs

miniszter bírálja el. A támogatást – a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a minisztériummal megkötött hatósági

keretszerzõdésben, valamint az éves támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta, utólag kell folyósítani.

A hatályos hatósági keretszerzõdéssel rendelkezõ támogatottnak a 2010. évben megítélt éves költségkompenzációs

támogatás legfeljebb 2/12-ed részének erejéig – a 2011. évre megítélt támogatások terhére, január, február hónapokra

– egyszeri elõleg folyósítható, amennyiben ezt 2011. január 31-ig a Hivatalnál kérelmezi.”

2. § A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását a védett szervezeti szerzõdés érvényességi ideje

alatt évente kell kérelmezni. A kérelmet a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter bírálja el.

A támogatást – a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a minisztériummal megkötött védett szervezeti

szerzõdésben, valamint az éves támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta, utólag kell folyósítani. A hatályos

védett szervezeti szerzõdéssel rendelkezõ támogatott részére a 2010. évben megítélt éves támogatási összeg

legfeljebb 2/12 része mértékéig – a 2011. évre megítélt támogatások terhére, január, február hónapokra – egyszeri

elõleg folyósítható, amennyiben ezt 2011. január 31-ig a Hivatalnál kérelmezi.”
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3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 24/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával összefüggõ egyes
miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. § tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés a)–m) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnök-

séget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott

feladatkörben eljárva,

a 2. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjá-

ban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

a 3. § tekintetében a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ

egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

a 4. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (2) bekez-

dés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában foglalt feladatkörben eljárva,

az 5. § tekintetében az Szt. 132. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszter-

elnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában foglalt feladatkörben

eljárva,

a 6. § tekintetében az Szt. 132. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszter-

elnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában foglalt feladatkörben

eljárva,

a 7. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés e) és i)

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatás-

körérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában foglalt feladatkörben eljárva,

a 8. § tekintetében a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

41. § l) pontjában foglalt feladatkörben eljárva,

a 9. § tekintetében az Szt. 132. § (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszter-

elnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában foglalt feladatkörben

eljárva,

a 10. § tekintetében a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

41. § l) pontjában foglalt feladatkörben eljárva,

a 11. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében, valamint 85. § (5) bekez-

dés d), f)–g), i)–k), és m)–n) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ ál-

lamtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és l) pontjában foglalt feladatkörben eljárva

a következõket rendelem el:
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1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 42/1996. (XI. 29.) NM rendelet módosítása

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

törvény végrehajtásáról szóló 42/1996. (XI. 29.) NM rendelet 1. számú melléklet B) rész 1. pontjában a „Szociálpolitikai

és Munkaügyi Intézet" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek

szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

2. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai

feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „Szociálpolitikai és

Munkaügyi Intézettel" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel" szöveg lép.

3. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosítása

3. § A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

a) 1. §-ában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részjogkörû költségvetési egységeként mûködõ Mobilitás

Országos Ifjúsági Szolgálat" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban:

Intézet)",

b) 4. § (2) bekezdésében az „Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.-hoz

(a továbbiakban: ESZA Kht.)" szövegrész helyébe az „Intézethez",

c) 7. § (5) bekezdésében és 13. § (3) bekezdésében az „a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal" szövegrész helyébe az

„az Intézet",

d) 9. § (5) bekezdésében, 11. § (9) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében az „a Mobilitás

Országos Ifjúsági Szolgálat" szövegrész helyébe az „az Intézet",

e) 12. § (1) bekezdésében az „ESZA Kht." szövegrész helyébe az „Intézet",

f) 12. § (2) bekezdésében az „ESZA Kht. a Mobilitás jogutódja" szövegrész helyébe az „Intézet az ESZA Társadalmi

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság jogutódja",

g) 13. § (2) bekezdésében az „A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat" szövegrész helyébe az „Az Intézet"

szöveg lép.

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük

feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

4. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000.

(I. 7.) SZCSM rendelet

a) 39/I. § elsõ mondatában a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család-

és Szociálpolitikai Intézet" szöveg, harmadik mondatában a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézethez"

szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez",

b) 104/A. § (5) bekezdésében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézethez" szövegrész helyébe a „Nemzeti

Család- és Szociálpolitikai Intézethez",

c) 111. §-ában a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Intézet"

szöveg lép.

5. A személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

5. § A személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM

rendelet 2. §-ában, valamint 5. és 6. számú mellékletében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet"

szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.
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6. A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

6. § (1) A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)

SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet továbbképzéssel és a szociális alap- és szakvizsgával kapcsolatos

feladatai"

(2) Az R.

a) 4. § (2) bekezdésében az „az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság

(a továbbiakban: Bizottság)" szövegrész helyébe az „a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban:

Intézet)" szöveg,

b) 4. § (3) és (7) bekezdésében, 11. §-ának bevezetõ szövegében, 12/A. § (5) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében az

„A Bizottság" szövegrészek helyébe az „Az Intézet",

c) 4. § (4) bekezdésében az „a Bizottság által" szövegrész helyébe az „az Intézet által" szöveg, valamint az „a Nemzeti

Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek a Bizottság titkársági feladatait ellátó szervezeti egysége

(a továbbiakban: Titkárság)" szövegrész helyébe az „az Intézet",

d) 4. § (6) bekezdésében az „a Titkárságnak" szövegrész helyébe az „az Intézetnek",

e) 4/A. § (6) bekezdésében az „A Bizottság, a Titkárság, illetve az általuk" szövegrész helyébe az „Az Intézet, illetve az

általa",

f) 6. § (5) bekezdésében, 13. § (5), (6), (7) bekezdésében az „a Bizottság" szövegrészek helyébe az „az Intézet",

g) 12. § (2) bekezdésében az „A Titkárság" szövegrész helyébe az „Az Intézet",

h) 12/A. § (4) bekezdésében az „a Titkársághoz" szövegrész helyébe az „az Intézethez szöveg, valamint az

„a Bizottság" szövegrész helyébe az „az Intézet",

i) 13. § (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében az „a Titkárság" szövegrészek helyébe az „az Intézet",

j) 13. § (4) bekezdésében az „a Titkárságon keresztül a Bizottsághoz" szövegrész helyébe az „az Intézethez",

k) 13. § (5) bekezdésében az „a Titkárságon keresztül a Bizottságnak" szövegrész helyébe az „az Intézetnek",

l) 2. számú mellékletében az „A Bizottság" szövegrész helyébe az „a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet",

valamint az „az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság Titkárságával"

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel",

m) 3. számú mellékletében az „a Titkárság" szövegrész helyébe az „a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet"

szöveg, valamint a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, 3100 Salgótarján, Kossuth út 8." szövegrész

helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 1134 Budapest, Tüzér utca 33–35."

szöveg lép.

(3) Az R. 10. §-a, valamint 11. § a) pontja hatályát veszti.

7. A helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és

vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló

29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

7. § A helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl,

valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 2. §

(2) bekezdésében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és

Szociálpolitikai Intézetnek" szöveg lép.

8. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések

megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló

69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet módosítása

8. § Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére

irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet 1. §

(3) bekezdésében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és

Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.
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9. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl és vizsgakövetelményeirõl szóló

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

9. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl és vizsgakövetelményeirõl szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM

rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint 2. számú mellékletében és 3. számú mellékletében a „Nemzeti Szakképzési és

Felnõttképzési Intézet" szövegrészek helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.

10. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló

szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló

9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosítása

10. § A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga

szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint

4. számú mellékletében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és

Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.

11. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló

22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet módosítása

11. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet

a) 1. § d) pontjában a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnél (a továbbiakban: SZMI)" szövegrész helyébe

a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél (a továbbiakban: NCSSZI)",

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, 9. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 9. § (2) bekezdés d) pontjában az „SZMI"

szövegrész helyébe az „NCSSZI",

c) 2. számú mellékletében az „A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnél:" szövegrész helyébe az „A Nemzeti Család-

és Szociálpolitikai Intézetnél:"

szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggõ
egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet tekintetében az egészség-

ügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sr.) 41. §

d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet tekintetében az egészségügyrõl

szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 3. §

(7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet tekinte-

tében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § a) és

l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési elõírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet tekintetében a gyer-

mekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Sr. 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet tekintetében a foglal-

koztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 1. alpontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes sza-

bályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló

1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § m) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva,

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes sza-

bályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-

vény 132. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva,

a szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljá-

rásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § l) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva,

az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl és az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 25/2009.

(XI. 13.) SZMM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés

a) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés f) pont-

jában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § g) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása

1. § A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a) 7. § (1) bekezdés e) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI)”

szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az „ORSZI-nak a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes”

szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szervnek a” szöveg,

c) 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „ORSZI-nak a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

illetékes,” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szervnek a” szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében az „az ORSZI budapesti székhelyû, Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságán

mûködik” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi szervnek a jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága”

szöveg

lép.

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

2. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1. számú

mellékletében az „Orvosi beutaló az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézethez” szövegrész helyébe

az „Orvosi beutaló a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz” szöveg lép.
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3. A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

3. § A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM

rendelet 4/A. § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI)

elsõfokú szakértõi bizottságának szakhatósági állásfoglalása vagy 2009. október 1-jét megelõzõen kiadott – külön

jogszabályban foglaltak szerint szakhatósági állásfoglalásnak minõsülõ – szakvéleménye” szövegrész helyébe

az „orvosszakértõi szerv szakhatósági állásfoglalása” szöveg lép.

4. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési elõírásairól szóló

25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet módosítása

4. § A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési elõírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet 2. §

(3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Hivatalnak” szöveg lép.

5. A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló

14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosítása

5. § A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)”

szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervei

(a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi Intézete (OOSZI)”

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg

lép.

6. A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható

költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

módosítása

6. § A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának

részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

a) 1. § b) pontjában a „regionális munkaügyi központra (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveire (a továbbiakban:

munkaügyi központ)” szöveg,

b) 1. § d) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és

Szociális Hivatalra” szöveg

lép.

7. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának

és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

7. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának

részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI)”

szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg,

b) 4. § b) pont bd) és bf) alpontjában az „ORSZI” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg

lép.
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8. A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók,

intézmények engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet

módosítása

8. § A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények

engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében és 12. §-át megelõzõ alcímében a ”Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész

helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg

lép.

9. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl

és az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

módosítása

9. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl és az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

a) 1. § (4) bekezdés d) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának

részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és

Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és

Szociális Hivatal” szöveg,

c) 11. § (3) bekezdés b) pontjában és 11. § (4) bekezdésében a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész

helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg

lép.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának – az idõszakos férõhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt

szakmai program kivételével – tartalmaznia kell)

„b) az ellátandó célcsoport jellemzõit,”

„c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos

intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát,”

„e) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját,”

(2) Az R. 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szakmai programhoz mellékelni kell

a) az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel,

b) szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már mûködõ intézmény esetén

a házirendet,

c) a szervezeti és mûködési szabályzatot vagy annak tervezetét.”

2. § Az R. a következõ 8/B. §-sal egészül ki:

„8/B. § Amennyiben a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvõképes 16 és 18 év közötti személy az Szt. 93. §

(4) bekezdése szerint a törvényes képviselõ beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül tesz jognyilatkozatot,

a szenvedélybetegek közösségi alapellátását és nappali ellátását nyújtó szolgáltató a családdal való kapcsolatfelvétel

eredménytelensége esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes gyermekjóléti szolgálattal. A szakmai kapcsolatfelvételt

követõen a szolgáltatók az igénybe vevõ ellátása érdekében együttmûködnek és kölcsönösen tájékoztatják egymást.”

3. § Az R. 20. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Az étkeztetést nyújtó szociális szolgáltató, intézmény)

„c) vezeti a 4. számú melléklet szerinti igénybevételi naplót.”

4. § Az R. 31. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A családsegítõ szolgáltatás igénybevétele esetén a 7. számú melléklet szerinti

a) forgalmi naplóban kell dokumentálni az igénybe vevõ és a családsegítõ szolgálat kapcsolatfelvételét,

b) esetnaplóban kell dokumentálni az egynél több találkozást igénylõ segítségnyújtást, ebben az esetben

a segítségnyújtás tartalmát az ellátás igénybevételekor – az igénybe vevõ aláírásával ellátva – írásban kell rögzíteni,

c) forgalmi naplót és esetnaplót a családsegítõ szolgálat vezetõje legalább negyedévenként ellenõrzi.”

5. § (1) Az R. 39. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A falugondnok tevékenységét a 8. számú melléklet szerinti tevékenységnaplóban kell dokumentálni.”

(2) Az R. 39. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdõ

idõpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és

azt a munkakör betöltõje a foglalkoztatás kezdõ idõpontjától számított két éven belül elvégzi.”

6. § Az R. 42. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Négynél több személyt egy lakószobában csak kivételesen indokolt esetben, valamint soron kívüli elhelyezésre

vonatkozó igény esetén lehet elhelyezni, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra.”
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7. § Az R. 81. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki

gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelõ nevelési,

oktatási intézményben biztosítható. Nem vonatkozik ez a tilalom a tanköteles és a tanítási év során nevelési, oktatási

intézményi ellátásban részesülõ fogyatékos gyermek tanítási szünet idején történõ ellátására.”

8. § Az R. a következõ 113. §-sal egészül ki:

„113. § (1) Szakképzettnek kell tekinteni azon személyt – függetlenül attól, hogy 2010. december 31-én szociális

intézménynél, szolgáltatónál van-e foglalkoztatva –, aki

a) a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti felsõfokú végzettséggel rendelkezik, vagy

b) a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti és az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 7/1993.

(XII. 30.) MüM rendeletben, az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben vagy az Országos

Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.)

OM rendeletben

meghatározott képesítéssel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek kivételével a 2010. december 31-én szociális intézménynél,

szolgáltatónál a 2010. december 31-én hatályos 2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormák keretében

foglalkoztatott személyt jogviszonya fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni, ha a 2010. december 31-én hatályos

3. számú melléklet alapján szakképzettnek minõsül.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti személy 2010. december 31-ét követõen szociális intézménynél, szolgáltatónál

szakmai létszámnormába tartozó új jogviszonyt létesít, az új jogviszonya tekintetében is szakképzettnek kell tekinteni

azzal, hogy az új jogviszony létrejöttétõl számított 10 éven belül köteles a 3. számú mellékletnek a tanulmányok

megkezdésekor hatályos elõírásai szerinti képesítést megszerezni. E kötelezettség alól mentesül az a személy, akinek

az új jogviszony létrejöttekor legfeljebb tíz év van hátra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.”

9. § (1) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

10. § Az R.

a) 6. § (3) bekezdésében a „létszámot” szövegrész helyébe a „legkisebb létszámot” szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében a „foglalkoztatottak képesítési elõírásait” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottaknak

az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelõírásait” szöveg,

c) 39/C. § (2) bekezdésében a „gépjármûvének” szövegrész helyébe a „legalább egy gépjármûvének” szöveg,

d) 51. § (1) bekezdésében a „kell rögzíteni” szövegrész helyébe a „kell rögzíteni, amelyet az ellátás nyújtásának

kezdetekor, majd a nyilvántartó lapon szereplõ adatokban bekövetkezõ változások esetén kell kitölteni” szöveg,

e) 53. § (2) bekezdésében az „Az intézmény orvosának megkeresésére” szövegrész helyébe a „Ha az intézmény

orvosa és az ellátást igénybe vevõ házi-, vagy kezelõorvosa nem ugyanaz a személy, akkor az intézmény

orvosának megkeresésére” szöveg,

f) 59/A. §-át megelõzõ alcímében az „A gyermek” szövegrész helyébe az „Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett

gyermek” szöveg,

g) 62. § (1) bekezdés c) pontjában az „a közeli hozzátartozók” szövegrész helyébe az „az Szt. 20. §-a szerinti

nyilvántartásban szereplõ hozzátartozó” szöveg,

h) 79. § (3) bekezdésében az „Szt. 94/B. § és 94/D. §” szövegrész helyébe az „Szt. 94/C. §” szöveg,

i) 84/A. § (1) bekezdésében a „demencia centrum” szövegrész helyébe a „demencia centrum, vagy a Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos” szöveg,

j) 10. számú mellékletében az „Szt. 94/B., illetve § és 94/D. §-a” szövegrész helyébe az „Szt. 94/C. §-a” szöveg

lép.
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11. § Hatályát veszti az R.

a) 5/A. § (1) bekezdés a) pont ab), ad) alpontja, valamint f) és h) pontja,

b) 19/B. §-a,

c) 39. § (6) és (7) bekezdése,

d) 39/B. §-a,

e) 40. § (7) bekezdésében az „a bázis-szállásra, ” szövegrész,

f) 44. § (4) bekezdése,

g) 52/A. §-a,

h) 67. § (2) bekezdése,

i) 79/A. § (1) bekezdés e) pontja,

j) 107/E. §-a és az azt megelõzõ alcím,

k) 14. számú melléklete.

12. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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„3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési 
minimumelőírásai  

 
 

1. Szociális étkeztetés 
 alkalmazás minimum feltétele 

munkakör felsőfokú képesítés igény 
munkatársak 

%-ban 

igény 
munkatársak 

 %-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
-  szociális 

asszisztens 
  

  

szociális segítő 

szociális, 
gyermek- és 
ifjúságvédelmi 
ügyintéző 

  

  szociális 
szakgondozó 

szociális 
gondozó, 
szervező 

  

szociális segítő 

  szociális 
gondozó 

szociális 
gondozó és 
ápoló 

 

100 

 

 
 2. Falu-, tanyagondnoki szolgálat 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak  

%-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
tanyagondnok, 
falugondnok 

nincs felsőfokú 
elvárás, de bármilyen 
felsőfokú 
végzettséggel is 
betölthető 

    100  
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3. Házi segítségnyújtás 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak 

 %-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás 
 

     

szociálpedagógus      
okleveles 
egészségügyi szociális 
munkás 

     

okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

ápoló, vagy 
gyógytornász-
fizioterapeuta 

     

okleveles 
rehabilitációs 
szakember 

100 

     

vezető 
gondozó önálló 
szolgáltatás 
esetén 

szociális menedzser       
  szociális segítő szociális 

asszisztens 
  

   rehabilitációs 
nevelő, segítő 

  

  gerontológiai 
gondozó 

  

  pszichiátriai 
gondozó 

  

  szenvedélybeteg-
gondozó  

  

  

szociális 
szakgondozó 

szociális gondozó, 
szervező  

  

   foglalkozásegészségügyi 
szakápoló  

 

   geriátriai szakápoló   
   hospice szakápoló   
   körzeti közösségi 

szakápoló  
 

   pszichiátriai szakápoló   

vezető 
gondozó más 
szociális 
szolgáltatással 
integrált 
szolgáltatás 
esetén 

  

általános ápoló 

 sürgősségi szakápoló  

100 

 
  fogyatékossággal 

élők gondozója  
  

  

szociális gondozó 

szociális gondozó 
és ápoló  

  

szociális 
gondozó 

  szociális segítő szociális 
asszisztens  

mentálhigiénés 
asszisztens  

100 
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   rehabilitációs 
nevelő, segítő 

  

  gerontológiai 
gondozó  

  

  pszichiátriai 
gondozó  

  

  szenvedélybeteg-
gondozó  

  

  

szociális 
szakgondozó 

szociális gondozó, 
szervező  

  

   foglalkozásegészségügyi 
szakápoló  

 

   geriátriai szakápoló   
   hospice szakápoló   
   körzeti közösségi 

szakápoló  
 

   pszichiátriai szakápoló   
  

általános ápoló 

 sürgősségi szakápoló   
 

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak 

 %-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

 
  fogyatékossággal 

élők gondozója  
  

  

szociális gondozó 

szociális gondozó 
és ápoló  

  

  szociális segítő szociális 
asszisztens  

mentálhigiénés 
asszisztens  

 

   rehabilitációs 
nevelő, segítő 

  

  gerontológiai 
gondozó  

  

  pszichiátriai 
gondozó  

  

  szenvedélybeteg-
gondozó  

  

  

szociális 
szakgondozó 

szociális gondozó, 
szervező  

  

   foglalkozásegészségügyi 
szakápoló  

 

   geriátriai szakápoló   
   hospice szakápoló   
   körzeti közösségi 

szakápoló  
 

   pszichiátriai szakápoló   

szociális 
gondozó 

  

általános ápoló 

 sürgősségi szakápoló  

100 
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5. Családsegítés 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak 

 %-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás 
 

     

szociálpedagógus      
Szociálpolitikus-
közgazdász 

     

okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

intézményvezető 
 

szociális menedzser 

100 

     
szociális munkás 
 

   tereptanári végzettség, 

szociálpedagógus   adósságkezelési tanácsadó, 
okleveles szociális 
munkás 

  családterapeuta, 

okleveles 
szociálpolitikus 

  közösségi szociális munkás, 
családgondozó 

 

100 

 

  

 

mentálhigiénikus 
számítógépes ismeret 

  szociális 
asszisztens  

mentálhigiénés 
asszisztens  

 

  

szociális segítő 

 szociokulturális animátor 

100 

 
    foglalkoztatás-szervező   szociális segítő 
   szociális, gyermek 

és ifjúságvédelmi 
ügyintéző 

   

tanácsadó 

szociálpolitikus, 
szociálpolitikus-
közgazdász, szociális 
munkás, 
szociálpedagógus, 
közösségi szociális 
munkás, szociológus, 
igazgatásszervező-
szociális igazgatási 
szakirány, okleveles 
pszichológus, jogász, 
teológus, pasztorális 
tanácsadó, 
humánerőforrás 
menedzser,  
humánszervező, 

90 ifjúságsegítő    Az ifjúságsegítő szakképesítés 
csak akkor fogadható el, ha 
felsőfokú végzettségre épül.  
 
 
 
munkavállalási tanácsadó 
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mentálhigiénikus,, 
addiktológiai 
konzultáns, 
addiktológiai 
szakpszichológus, jogi 
szakokleveles 
családvédelmi 
tanácsadó, 
népművelő, 
művelődésszervező, 
művelődési 
menedzser, 
andragógus,  

 

        
  
  
családterapeuta, 

       szupervízor, 
       mediátor, 
       jelnyelvi tolmács 

 

6. Fogyatékos személyek ellátása 

6.1. Támogató szolgálat 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak 

 %-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás 
 

     

szociálpedagógus      
igazgatásszervező 
szociális igazgatás 
szakirányú 
végzettséggel 

     

okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

konduktor 

100 

     
mentálhigiénikus       

vezető 

gyógypedagógus       
 szociális menedzser       
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személyi segítő 

igazgatásszervező 
szociális igazgatás 
szakirányú 
végzettséggel  

geriátriai szakápoló  

 viselkedéselemző 

25 

pszichiátriai szakápoló  
   sürgősségi szakápoló  

 
  

általános ápoló gyakorló ápoló 

körzeti közösségi 
szakápoló 

 

 
  egészségügyi 

asszisztens 
általános asszisztens   

    ápolási asszisztens   
   mentőápoló    

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 
gyógyfoglalkoztató   

 
  fogyatékossággal 

élők gondozója 
  

 
  

szociális gondozó 

szociális gondozó és 
ápoló 

  

 
  rehabilitációs 

nevelő, segítő 
  

   szociális asszisztens foglalkoztatás szervező  

 
  

szociális segítő 

 mentálhigiénés 
asszisztens 

 

 
  gerontológiai 

gondozó 
  

 
  pszichiátriai 

gondozó  
  

 
  szociális gondozó, 

szervező 
  

 
  

szociális szakgondozó 

szenvedélybeteg 
gondozó 

  

 
   autisták gyógypedagógiai 

asszisztense 
 

 
   beszédfogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

 
   értelmileg sérültek 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

 
   látásfogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

 
   hallásfogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

 

  

gyógypedagógiai 
asszisztens 

 pszichés fejlődésben 
akadályozottak 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

65 
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   súlyosan és halmozottan 
fogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

 
   testi fogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

   pedagógiai asszisztens    

gépkocsivezető 
     100 minimum "B" kategóriás 

jogosítvány 
 

6.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak  

%-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás 
 

     

szociálpedagógus      
szociális menedzser      
okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

konduktor 

100 

     

intézményvezető 

mentálhigiénikus       
gyógypedagógus      
konduktor      
okleveles 
pszichológus  

     

gyógytornász-
fizioterapeuta 

     

gyógytestnevelő      
pszichopedagógus      
szociálpedagógus       
mentálhigiénikus  

25 

     
viselkedéselemző       
   autisták gyógypedagógiai 

asszisztense 
 

   beszédfogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

   Értelmileg sérültek 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

terápiás 
munkatárs 

  

gyógypedagógiai 
asszisztens 

 látásfogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

65 
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   hallásfogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

   pszichés fejlődésben 
akadályozottak 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

   súlyosan és halmozottan 
fogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

   testi fogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

 

  pedagógiai asszisztens    
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 
gyógyfoglalkoztató   

  masszőr gyógymasszőr   
  általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 
    pszichiátriai szakápoló 
    sürgősségi szakápoló 
    körzeti közösségi 

szakápoló 
  egészségügyi 

asszisztens 
általános asszisztens  

   ápolási asszisztens  
  mentőápoló   
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 
gyógyfoglalkoztató  

  szociális gondozó fogyatékossággal 
élők gondozója 

 

   szociális gondozó és 
ápoló 

 

  szociális segítő rehabilitációs 
nevelő, segítő 

 

   szociális asszisztens foglalkoztatás szervező 
    mentálhigiénés 

asszisztens 
    szociokulturális animátor 
    foglalkoztatás-szervező 
  

szociális szakgondozó 
gerontológiai 
gondozó 

 

   pszichiátriai 
gondozó  

 

   szociális gondozó, 
szervező 

 

   szenvedélybeteg 
gondozó 

 

szociális gondozó 

  gyógypedagógiai  autisták gyógypedagógiai 

90  
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asszisztens asszisztense 
    beszédfogyatékosok 

gyógypedagógiai 
asszisztense 

    értelmileg sérültek 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

    látásfogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

    hallásfogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

    pszichés fejlődésben 
akadályozottak 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

    súlyosan és halmozottan 
fogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

    testi fogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

  pedagógiai asszisztens   
 

6.3. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak 

 %-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás 
 

     

szociálpedagógus      
szociális menedzser      
okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

konduktor      
mentálhigiénikus      
igazgatásszervező 
szociális igazgatás 
szakirányú 
végzettséggel  

100 

     

intézményvezető 

gyógypedagógus       
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orvos orvos 100      
diplomás ápoló      
okleveles egyetemi 
ápoló 

     intézményvezető 
ápoló 

okleveles ápoló 

100 

     
gyógypedagógus      
pszichopedagógus      
konduktor      

vezető 
pedagógus 

pedagógus 

100 

     
fejlesztőpedagógus      
gyógypedagógus      
konduktor      
pszichopedagógus      
szociálpedagógus       
gyógytornász      
gyógytestnevelő      

fejlesztő 
pedagógus 

pedagógus 

100 

     
diplomás ápoló 15 általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló  
okleveles ápoló    pszichiátriai szakápoló  
    sürgősségi szakápoló  ápoló 

 
   körzeti közösségi 

szakápoló 

75 

 

  fogyatékossággal 
élők gondozója 

 

  

szociális gondozó 

szociális gondozó és 
ápoló 

 

  rehabilitációs 
nevelő, segítő 

 

  

szociális segítő 

szociális asszisztens foglalkoztatás szervező 
    szociokulturális animátor 
    mentálhigiénés 

asszisztens 

Gondozó 
(lakóotthon 
esetében szociális 
segítő) 

   ápolási asszisztens  

90 

szociális munkás    
szociálpedagógus    
okleveles 
szociálpolitikus 

 
  

okleveles szociális 
munkás 

25 

   

  rehabilitációs 
tevékenységterapeuta 

  

szociális 
munkatárs 

  szociális segítő rehabilitációs 
nevelő, segítő 

 

75 

Okleveles 
rekreációszervező és 
egészségfejlesztő 

25 gyógypedagógiai 
asszisztens 

 autisták gyógypedagógiai 
asszisztense 

mentálhigiénés 
munkatárs 

diakónus    beszédfogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

65 
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mentálhigiénikus    Értelmileg sérültek 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

Okleveles teológus 
 

   látásfogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

Okleveles pasztorális 
tanácsadó  

   hallásfogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

Viselkedéselemző    pszichés fejlődésben 
akadályozottak 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

pszichológus    súlyosan és halmozottan 
fogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

    testi fogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

  szociális segítő rehabilitációs 
nevelő, segítő 

mentálhigiénés 
asszisztens 

  rehabilitációs 
tevékenységterapeuta 

gyógyfoglalkoztató   

szociális 
ügyintéző 

  
szociális segítő    

 

 
  

  
rehabilitációs 
nevelő, segítő   

 

    szociális asszisztens   
   szociális szakgondozó     

 
  

  
szociális gondozó, 
szervező   

90 

 

 

6.4. Fogyatékos személyek ápoló– gondozó otthona, átmeneti intézménye, ápoló-gondozó célú lakóotthon 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak  

%-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás 
 

     

szociálpedagógus      
szociális menedzser      
okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

konduktor      

intézményvezető 

mentálhigiénikus 

100 
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igazgatásszervező 
szociális igazgatás 
szakirányú 
végzettséggel  

     

gyógypedagógus       
orvos orvos 100      

diplomás ápoló      
okleveles egyetemi 
ápoló 

     intézményvezető 
ápoló 

okleveles ápoló 

100 

     
fejlesztőpedagógus      
gyógypedagógus      
konduktor      
pszichopedagógus      
szociálpedagógus       

fejlesztő 
pedagógus 

pedagógus 

100 

     
ápoló diplomás ápoló 15 általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló  
 okleveles ápoló    pszichiátriai szakápoló  
     sürgősségi szakápoló  

  
   körzeti közösségi 

szakápoló 

75 

 

  fogyatékossággal élők 
gondozója 

 

  

szociális gondozó 

szociális gondozó és 
ápoló 

 

  rehabilitációs nevelő, 
segítő 

 

  

szociális segítő 

szociális asszisztens  

Gondozó 
(lakóotthon 
esetében szociális 
segítő) 

   ápolási asszisztens  

90 

szociális munkás 
 

 
  

szociálpedagógus    
okleveles 
szociálpolitikus 

 
  

okleveles szociális 
munkás 

25 

   

  rehabilitációs 
tevékenységterapeuta 

  

szociális 
munkatárs 

  szociális segítő rehabilitációs nevelő, 
segítő 

 

75 

Okleveles 
rekreációszervező és 
egészségfejlesztő 

25 gyógypedagógiai 
asszisztens 

 autisták gyógypedagógiai 
asszisztense 

diakónus    beszédfogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

mentálhigiénés 
munkatárs 

mentálhigiénikus    Értelmileg sérültek 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

65 
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Okleveles teológus 
 

   látásfogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

Okleveles pasztorális 
tanácsadó  

   hallásfogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

Viselkedéselemző    pszichés fejlődésben 
akadályozottak 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

pszichológus    súlyosan és halmozottan 
fogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

    testi fogyatékosok 
gyógypedagógiai 
asszisztense 

  szociális segítő rehabilitációs nevelő, 
segítő 

mentálhigiénés 
asszisztens 

  rehabilitációs 
tevékenységterapeuta 

gyógyfoglalkoztató   

  szociális segítő szociális asszisztens   
  

  
rehabilitációs nevelő, 
segítő   

 

  szociális szakgondozó     
szociális ügyintéző 

  
  

szociális gondozó, 
szervező   

90 

 

 
súlyos fogyatékosokat ellátó csoport 

gyógypedagógus      
diplomás ápoló      
okleveles egyetemi 
ápoló    

  osztályvezető 

okleveles ápoló 

100 

     

 
 

 
csecsemő és 
gyermekápoló   

 

 

 csecsemő és 
gyermeknevelő - 
gondozó     

 

 
 gyermekgondozó - 

nevelő 
gyermekotthoni 
asszisztens   

 

 
 

  
kisgyermekgondozó, -
nevelő   

 

 
 

 
gyermek és ifjúsági 
felügyelő   

 

 
 

szociális gondozó 
fogyatékossággal élők 
gondozója   

 

gyermekgondozó-
ápoló, vagy  

ápoló-gondozó 

 
 

  
szociális gondozó és 
ápoló   

90 
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óvodapedagógus        
tanár, tanító      
fejlesztőpedagógus      
gyógypedagógus      
pedagógus      
konduktor      
pszichopedagógus 

100 

     

pedagógus 

szociálpedagógus       
 

7. Hajléktalan ellátás 

7.1. Utcai szociális munka 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak  

%-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás 
 

     

szociálpedagógus      
szociális menedzser      
okleveles szociális 
munkás 

     

utcai szolgálat 
koordinátor 

okleveles 
szociálpolitikus 

100 

     

utcai szociális 
munkás 

szociális munkás 
 

    

 szociálpedagógus     
 szociális menedzser     

 
okleveles szociális 
munkás 

    

 
okleveles 
szociálpolitikus 

50 

    

   érettségi   50 

 

 

7.2. Hajléktalanok nappali ellátása 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak  

%-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
intézményvezető felsőfokú végzettség 100      
szociális, 
mentálhigiénés 
munkatárs 

felsőfokú végzettség 100      

szociális segítő   középfokú végzettség   100  
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7.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak  

%-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
intézményvezető felsőfokú végzettség 100      
szociális, 
mentálhigiénés 
munkatárs 

felsőfokú végzettség 100      

szociális segítő   középfokú végzettség   100  
ápoló-gondozó 

 
 szociális gondozó szociális gondozó és 

ápoló 
 75  

 
7.4. Hajléktalanok átmeneti otthona 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak  

%-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
intézményvezető felsőfokú végzettség 100      
orvos orvos 100      
szociális, 
mentálhigiénés 
munkatárs 

felsőfokú végzettség 100      

szociális segítő   középfokú végzettség   100  
ápoló-gondozó 

 
 szociális gondozó szociális gondozó és 

ápoló 
 75  

 
7.5. Hajléktalanok ápoló - gondozó otthona munkaköreinek minimum alkalmazása megegyezik az idősek ápoló – gondozó otthona képesítéseivel 

 
8. Idősek ellátása 

8.1. Idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak  

%-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás      
szociálpedagógus      
andragógus      
okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

nappali ellátás 
vezető önálló 
nappali 
intézmény esetén 
 

okleveles 
egészségügyi szociális 
munkás 

100 
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ápoló, vagy 
gyógytornász-
fizioterapeuta 

     

okleveles 
rehabilitációs 
szakember 

     

mentálhigiénikus       
Szociális menedzser       
  általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 
    pszichiátriai szakápoló 
    sürgősségi szakápoló 
    körzeti közösségi 

szakápoló 
    foglalkozás egészségügyi 

szakápoló  
  szociális gondozó fogyatékossággal 

élők gondozója  
 

    szociális gondozó és 
ápoló  

 

  szociális segítő szociális asszisztens  foglalkoztatás-szervező  
      mentálhigiénés 

asszisztens  
      szociokulturális animátor  
  

szociális szakgondozó 
gerontológiai 
gondozó 

 

   pszichiátriai 
gondozó  

 

   szociális gondozó, 
szervező 

 

szociális gondozó 

   szenvedélybeteg 
gondozó 

 

90  

szociális munkás 
 

    100  

szociálpedagógus       
egészségügyi szociális 
munkás 

      

okleveles 
egészségpszichológus 

      

okleveles 
rehabilitációs 
szakember 

      

pszichológus       
viselkedéselemző       

szociális, 
mentálhigiénés 
munkatárs 

mentálhigiénikus       
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8.2. Idősek ápoló– gondozó otthona, átmeneti intézménye 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
 %-ban 

igény 
munkatársak 

%-ban 

speciális alkalmazási 
igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás      
szociálpedagógus      
szociális menedzser      
okleveles szociális munkás      
okleveles szociálpolitikus      
diakónus      
mentálhigiénikus      
igazgatásszervező szociális 
igazgatás szakirányú 
végzettséggel  

     

Pszichológus      
Egészségügyi menedzser      

Orvos      
Jogász      
okleveles ápoló      
Okleveles teológus      

Intézmény- 
vezető 

Okleveles pásztorális 
tanácsadó és 
szervezetfejlesztés 

100 

     

orvos orvos 100      
diplomás ápoló      
okleveles egyetemi ápoló      
okleveles ápoló      

Intézmény- 
vezető ápoló 

ápoló, gyógytornász-
fizioterapeuta 

100 

     

diplomás ápoló      
okleveles egyetemi ápoló      
okleveles ápoló      
ápoló, gyógytornász-
fizioterapeuta 

     

szociálpedagógus       
szociális munkás      
okleveles szociális munkás      
okleveles szociálpolitikus      
szociális menedzser      

részlegvezető 

szociológus 

100 

     
diplomás ápoló 10      
mentőtiszt       
okleveles ápoló       

ápoló 

ápoló, gyógytornász-
fizioterapeuta 
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   geriátriai szakápoló  
  pszichiátriai szakápoló  
  sürgősségi szakápoló  
  körzeti közösségi szakápoló  
  Diabetológiai szakápoló  
  Légzőszervi szakápoló  
  Felnőtt aneszteziológiai és intenzív 

szakápoló 
 

  Nefrológiai szakápoló  
  

általános ápoló gyakorló ápoló 

Onkológiai szakápoló 

90 

 
     Hospice szakápoló   

  szociális gondozó szociális gondozó és 
ápoló 

 

  Gerontológiai 
gondozó 

 

  Pszichiátriai 
gondozó 

 

  Szenvedélybeteg 
gondozó 

 

gondozó 

  

szociális 
szakgondozó 

Szociális gondozó, 
szervező 

 

90 

szociális munkás 
 

 
  

 

szociálpedagógus     
okleveles szociálpolitikus     
okleveles szociális munkás     
Okleveles rekreációszervező 
és egészségfejlesztő 

    

Az igénybevevő 
személyek körének 
megfelelően 
intézményvezetői 
kompetencia az, hogy 
milyen szakképesítéssel 
rendelkező gondozót 
alkalmaz 

diakónus      
mentálhigiénikus      
Okleveles teológus 
 

   
  

Okleveles pasztorális 
tanácsadó  

   
  

Viselkedéselemző      
pszichológus 

25 

     
  rehabilitációs 

tevékenységterap
euta 

  
 

  Rehabilitációs 
nevelő, segítő 

  
 

     
  Mentálhigiénés asszisztens  

szociális és 
mentálhigiénés 
munkatárs 

  

Szociális segítő  
  Szociális asszisztens 

  
Szociokulturális animátor 

65 
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9. Pszichiátriai ellátás 

9.1. Közösségi ellátás 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak  

%-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás 
 

     

szociálpedagógus      
szociális menedzser      
okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

pszichiáter      

Közösségi 
koordinátor 

mentálhigiénikus 

100 

     

 
Okleveles 
pszichológus 

      

Orvos konzultáns pszichiáter 100      
Közösségi 
gondozó 

szociális munkás      

 szociálpedagógus      
 szociális menedzser      

 
okleveles szociális 
munkás 

     

 
okleveles 
szociálpolitikus 

     

 Viselkedéselemző      
 mentálhigiénikus 

25 

     

 
  szociális szakgondozó pszichiátriai 

gondozó 
   

 
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 
   

    pszichiátriai szakápoló  

 
  

Általános ápoló 
 mentálhigiénés és 

pszichiátriai szakápoló 

75 

 

   szociális segítő szociális asszisztens    
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9.2. Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak 

 %-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás      
szociálpedagógus      
szociális menedzser      
okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

Okleveles 
pszichológus 

     

intézményvezető 

mentálhigiénikus 

100 

     
okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

szociálpedagógus       
szociális munkás      
viselkedéselemző      
pszichopedagógus      
mentálhigiénikus       
 

25 

     
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 
gyógyfoglalkoztató   

  általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló  
  pszichiátriai 

gondozó  
  

  
szociális szakgondozó 

 mentálhigiénés 
asszisztens 

75 

 

terápiás segítő 

  szociális segítő szociális asszisztens    
 

9.3. Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak  

%-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás 
 

     

szociálpedagógus      
szociális menedzser      
okleveles szociális 
munkás 

     

intézményvezető 

okleveles 

100 
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szociálpolitikus 
Okleveles 
pszichológus 

     

mentálhigiénikus      
orvos orvos 100      

diplomás ápoló      
okleveles egyetemi 
ápoló 

     intézményvezető 
ápoló 

okleveles ápoló 

100 

     
diplomás ápoló      
okleveles ápoló 

25 
     ápoló 

  általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló 75  
  szociális gondozó szociális gondozó és 

ápoló 
 

  pszichiátriai 
gondozó 

 

  

szociális szakgondozó 

szociális gondozó, 
szervező 

 

Gondozó 
(lakóotthon 
esetében szociális 
segítő) 

   gerontológiai 
gondozó 

 

90 

    ápolási asszisztens   
szociális munkás 
 

 
  

 

szociálpedagógus     
okleveles 
szociálpolitikus 

 
   

okleveles szociális 
munkás 

25 

    

  szociális asszisztens  

szociális 
munkatárs 

  
szociális segítő 

rehabilitációs 
nevelő, segítő 

 
75 

viselkedéselemző     
okleveles 
pszichológus 

    

pszichopedagógus     
szociálpedagógus     
mentálhigiénikus 

25 

    
  mentálhigiénés 

asszisztens 

 

  

szociális segítő 
 

foglalkoztatásszervező  
    szociokulturális animátor  

mentálhigiénés 
munkatárs 

  rehabilitációs 
tevékenységterapeuta 

gyógyfoglalkoztató  

75 
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10. Szenvedélybeteg ellátása 

10.1. Közösségi ellátás 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak 

%-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás      
szociálpedagógus      
szociális menedzser      
okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

pszichiáter      
addiktológus 

100 

     

Közösségi 
/alacsonyküszöbű 
koordinátor 

Okleveles 
pszichológus 

      

Orvos konzultáns addiktológus 100      
szociális munkás      
szociálpedagógus      
szociális menedzser      
okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

Okleveles 
pszichológus 

     

 

25 

     
  szenvedélybeteg 

gondozó 
   

  

szociális szakgondozó 

szociális gondozó, 
szervező 

  

  szociális segítő szociális asszisztens mentálhigiénés 
asszisztens 

 

    szociokulturális animátor  
    foglalkoztatás szervező  
   rehabilitációs 

nevelő, segítő 
  

Közösségi 
gondozó 

  szociális gondozó szociális gondozó, 
ápoló 

 

75 
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Okleveles 
pszichológus 

     

Addiktológiai 
konzultáns 

     

pszichiáter      

Konzultáns 
(alacsonyküszöbű 
ellátásnál) 

addiktológus 

100 

     
  szociális szakgondozó szenvedélybeteg 

gondozó 
   

   szociális gondozó, 
szervező 

  
Segítő 
(alacsonyküszöbű 
ellátásnál) 

  szociális segítő szociális asszisztens mentálhigiénés 
asszisztens 

25 

 

 
10.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak 

 %-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás      
szociálpedagógus      
szociális menedzser      
okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

Okleveles 
pszichológus 

     

intézményvezető 

mentálhigiénikus 

100 
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okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

szociálpedagógus       
szociális munkás      
viselkedéselemző      
pszichopedagógus      
mentálhigiénikus       
 

25 

     
  rehabilitációs 

tevékenységterapeuta 
gyógyfoglalkoztató   

  általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló  
  szenvedélybeteg 

gondozó  
  

  
szociális szakgondozó 

  

75 

 
  szociális segítő szociális asszisztens mentálhigiénés 

asszisztens 
  

    szociokulturális animátor   
    foglalkoztatás szervező   

terápiás segítő 

   rehabilitációs 
nevelő, segítő 

 
  

 

 

10.3. Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona 

       alkalmazás minimum feltétele 
munkakör felsőfokú képesítés igény 

munkatársak 
%-ban 

igény 
munkatársak 

%-ban 

speciális alkalmazási igény 

   

OKJ-S képesítés 

  
szociális munkás      
szociálpedagógus      
szociális menedzser      
okleveles szociális 
munkás 

     

okleveles 
szociálpolitikus 

     

Okleveles 
pszichológus 

     

intézményvezető 

mentálhigiénikus 

100 

     
orvos orvos 100      

diplomás ápoló      
okleveles egyetemi 
ápoló 

     intézményvezető 
ápoló 

okleveles ápoló 

100 

     
diplomás ápoló      
okleveles ápoló 

50 
     ápoló 

  általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló 50  
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  szociális gondozó szociális gondozó és 
ápoló 

 

  szenvedélybeteg 
gondozó 

 

  

szociális szakgondozó 

szociális gondozó, 
szervező 

 

Gondozó 
(lakóotthon 
esetében szociális 
segítő) 

   ápolási asszisztens  

90 

szociális munkás 
 

 
  

 

szociálpedagógus     
okleveles 
szociálpolitikus 

 
   

okleveles szociális 
munkás 

25 

    

  szociális asszisztens  

szociális 
munkatárs 

  
szociális segítő 

rehabilitációs 
nevelő, segítő 

 
75 

viselkedéselemző     
okleveles 
pszichológus 

    

pszichopedagógus     
szociálpedagógus     
mentálhigiénikus 

25 

    
  mentálhigiénés 

asszisztens 

 

  

szociális segítő 
 

foglalkoztatás szervező  
    szociokulturális animátor  

mentálhigiénés 
munkatárs 

  rehabilitációs 
tevékenységterapeuta 

gyógyfoglalkoztató  

75 
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Kiegészítő szabályok: 

1.  Felsőfokú ápoló végzettség a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott 
ápolói képzések alapján szerzett végzettség, az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet 
alapján szerzett okleveles ápolói és ápolói végzettség, valamint az okleveles ápolói végzettséggel egyenértékűnek minősített egyetemi okleveles ápolói végzettség. 

2.  2010. január 1-je után pszichológus képzettség esetén a pszichológus (BA) oklevél nem fogadható el. 
3.  A mellékletben szereplő képesítések alatt az alábbi, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) 

Korm. rendeletben meghatározott számú szakképesítések értendők. 

Szakképesítés megnevezése Azonosító szám Szakképesítés megnevezése Azonosító szám 

Általános ápoló 54 723 01 Gyógypedagógiai asszisztens  54 140 01   

       - Ápolási asszisztens 54 723 01 0100 33 01 - Autisták gyógypedagógiai         
          asszisztense 

54 140 01 0001 54 01 

       - Gyakorló ápoló 54 723 01 0100 52 01 - Beszédfogyatékosok 
          gyógypedagógia asszisztense  

54 140 01 0001 54 02 

       - Ápoló 54 723 01 0010 54 01         - Értelmileg sérültek 
          gyógypedagógia asszisztense 

54 140 01 0001 54 03 

       - Csecsemő- és gyermekápoló 54 723 01 0010 54 02         - Hallásfogyatékosok  
          gyógypedagógia asszisztense 

54 140 01 0001 54 04 

       - Diabetológiai szakápoló 54 723 01 0001 54 01 - Látásfogyatékosok   
  gyógypedagógia asszisztense 

54 140 01 0001 54 05 

       - Felnőtt aneszteziológia és 
   intenzív szakápoló  

54 723 01 0001 54 03 - Pszichés fejlődésben 
          akadályozottak gyógypedagógia 
          asszisztense 

54 140 01 0001 54 06 

       - Foglalkozás-egészségügyi 
           szakápoló 

54 723 01 0001 54 04 - Súlyosan és halmozottan 
  fogyatékosok gyógypedagógia 
  asszisztense 

54 140 01 0001 54 07 

       - Geriátriai szakápoló  54 723 01 0001 54 05 - Testi fogyatékosok  
  gyógypedagógia asszisztense 

54 140 01 0001 54 08 

        - Hospice szakápoló 54 723 01 0001 54 07 Rehabilitációs tevékenység terapeuta  54 726 01 

       - Körzeti közösségi szakápoló 54 723 01 0001 54 08         - Gyógyfoglalkoztató  54 726 01 0100 51 01 

       - Légzőszervi szakápoló 54 723 01 0001 54 09 Szociális gondozó   33 762 01 

       - Nefrológia szakápoló  54 723 01 0001 54 10       - Fogyatékossággal élők gondozója 33 762 01 0010 33 01 

       - Onkológia szakápoló 54 723 01 0001 54 11       - Szociális gondozó és ápoló 33 762 01 0010 33 02 

       - Pszichiátriai szakápoló  54 723 01 0001 54 12 Szociális segítő  54 762 01 

       - Sürgősségi szakápoló  54 723 01 0001 54 13       - Rehabilitációs nevelő, segítő 54 762 01 0010 54 01 

Egészségügyi asszisztens 52 720 01       - Szociális asszisztens 54 762 01 0010 54 02 

         - Általános asszisztens  52 720 01 0010 52 01       - Szociális, gyermek- és 
        ifjúságvédelmi ügyintéző 

54 762 01 0010 54 03 

         - Fizioterápiás szakasszisztens  52 720 01 0001 54 03       - Foglalkoztatás-szervező 54 762 01 0001 54 01 
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Csecsemő- és gyermeknevelő, gondozó 55 761 01       - Mentálhigiénés asszisztens  54 762 01 0001 54 02  

Gyermekgondozó-nevelő  54 761 02        - Szociokulturális animátor  54 762 01 0001 54 03 

       - Gyermek- és ifjúsági felügyelő  54 761 02 0100 33 01 Szociális szakgondozó  54 762 02  

       - Gyermekotthoni asszisztens  54 761 02 0010 54 01       - Gerontológiai gondozó 54 762 02 0010 54 01 

       - Kisgyermekgondozó,- nevelő  54 761 02 0010 54 02       - Pszichiátriai gondozó 54 762 02 0010 54 02 

Mentőápoló  52 723 01        - Szenvedélybeteg gondozó 54 762 02 0010 54 03  

Pedagógiai asszisztens  52 140 01        - Szociális gondozó, szervező 54 762 02 0010 54 04 

Masszőr  52 726 01 

- Gyógymasszőr  52 726 01 0010 52 01 

Jelnyelvi tolmács 52 223 01 

Ifjúságsegítő   55 762 01                         

 

4. A 3. számú mellékletben az adott munkakörök képesítési minimum alkalmazási feltételei esetében %-os arányok jelzik, hogy az adott munkakörben hány %-ban szükséges a 
felsorolt képesítéssel rendelkező szakembereket alkalmazni. Azon munkaköröknél, ahol ez az arány nem éri el a 100 %-ot, az intézményvezető döntésére bízott, hogy az 
adott munkakörben a feladatellátás és kompetencia igénye szerint, milyen képesítéssel rendelkező szakembert alkalmaz (ezen szakemberek a 6. § (1) bekezdése 
vonatkozásában szakképzettnek tekintendők). 

 
5. Szociális szolgáltató vagy intézmény esetében a diakónus, az okleveles teológus, továbbá az okleveles pasztorális tanácsadó szakképzettségek elfogadhatók 

intézményvezetői, illetve mentálhigiénés munkakörökben.” 
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„4. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló 

Dátum: ...... év ...................... hónap 

 Ellátott 
neve 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 Összesen                                                               

Kitöltési útmutató: 
Az ellátott neve melletti oszlopba X-et kell tenni ahhoz a naptári naphoz, amelyiken az étkeztetést igénybe vette. Az 
utolsó sorban számmal kell összesíteni az egy napra jutó étkezőket. 
A táblázatnak három típusát kell naponta vezetni. Külön táblázatban kell vezetni a helyben, az elvitellel és a 
kiszállítással étkezőket. 

Népkonyhán történő étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló (sorszámozott és hitelesített) 

 Dátum (hónap, nap)  Népkonyhán étkezők száma összesen  
     
     
    
    

 
 

     ” 
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Kimutatás 

a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 59/A. § b) pontja szerinti 
beszámoló elkészítéséhez 

A gyermek tartózkodási helye: .................................................................................................................................................................. 
Intézményvezető által megbízott személy neve, munkaköre: ....................................................................................................... 
 . ............................................................................................................................................................................................................................ 
Gyermek neve: ................................................................................................................................................................................................ 
Születési helye, ideje: ................................................................................................................................................................................... 
Családi pótlék havi teljes összege: ...................................................................................................................................................... Ft  
Családi pótlék éves összege: ................................................................................................................................................................. Ft 
 

Felhasználás 

A 
Felhasz- 

nálás 
időpontja 

B 
Felhasz-
nálható 
összeg 

(Ft) 

C 
Felhasz-

nált 
összeg 

(Ft) 

D 
Felhasználás 

módja 

E 
Egyenleg 

(Ft)* 

F 
Intézmény-
vezető által 
megbízott 

személy 
aláírása 

G 
Intézményvezető 

aláírása 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
* Az egyenlegnek legkésőbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról szóló beszámoló 
elkészítésének időpontjában nullának kell lennie.” 
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„7. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

ESETNAPLÓ 

A ) Fedőlap 

1. Nyilvántartásba vétel kelte, száma: 

2. A kliens neve, születési éve, egyéni azonosító száma: 
2.1. Gazdasági aktivitása: 
2.2. Iskolai végzettsége: 
2.3. Családi állapota: 
2.4. Lakóhelye: 
2.5. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége: 
2.6. Gyermekeinek száma, neve, életkora: 
2.7. Gondozásba vétele: 
2.8. Gondozásának megszűnése: 

3. Esetfelelős neve: 

B) Belső tartalom 

1. A probléma definíciója: 

2. Cselekvési terv: 

3. Megállapodás: 

4. Intézkedések: 
Ellenőrző neve: 
Ellenőrzés időpontja: 

C) Útmutató az esetnapló kitöltéséhez 

I. Vezetendő 

Esetnaplót kell minden olyan esetben vezetni, amikor a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel 
nem zárható le. 

II. Az esetnapló formája 

Az esetnapló fedőlapjának a következő adatokat kell tartalmaznia: 

1. Nyilvántartásba vétel kelte, száma (a forgalmi napló adata alapján): 

2. A kliens neve, születési éve, egyéni azonosító száma (a forgalmi napló adatai alapján): 
2.1. Gazdasági aktivitása: itt kell megjelölni, ha a kliens aktív kereső a munkahelyét vagy inaktív kereső (ebből 

nyugdíjas), illetve munkanélküli státuszát. 
2.2. Iskolai végzettsége: a legmagasabb iskolai végzettség alapján kell nyilvántartani. 
2.3. Családi állapota: meg kell jelölni, hogy a kliens házastársi/élettársi kapcsolatban gyermek nélküli vagy 

gyermeket nevelő családban él, illetve egyedülálló. 
2.4. Lakóhelye: a kliens állandó bejelentett lakása. 
2.5. Tényleges tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége: értelemszerűen töltendő ki. 
2.6. Gyermekeinek száma, neve, életkora: 
2.7. Gondozásba vételének kelte: a tényleges gondozásba vétel, amely megegyezik a forgalmi napló kitöltésének 

időpontjával. 
2.8. A gondozás megszűnésének kelte: megegyezik a gondozási naplóba tett utolsó bejegyzéssel, vagy az az 

időpont, amikor a szociális munkás és a kliens a segítő kapcsolatot a megállapodásban foglaltak teljesítésével 
egyidejűleg vagy más okból lezárják. 

3. Esetfelelős neve: akit az intézmény vezetője kijelölt. 

III. Belső tartalom 

1. A probléma definíciója: az a kiinduló probléma, amit a kliens és szociális munkás közösen meghatározott, és 
amelyen dolgozni fog. A később felmerülő problémákat a gondozási folyamat során kell megjeleníteni. 
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2. Cselekvési terv: a kliens és szociális munkás közösen kialakított megoldási terve a kiinduló problémát illetően. A 
később felmerülő problémákra készült cselekvési tervet a gondozási folyamat során kell megjelentetni. 

3. Megállapodás: írásos dokumentum az elvégzendő munkára vonatkozóan a szociális munkás és kliens aláírásával. 
4. Intézkedések: minden, a klienssel kapcsolatos szakmai tevékenység rögzítése. 

D) Forgalmi napló fejléce 

G 
 

Hozott probléma típusa
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Ügyfél 
 
 

E 
 

Név 
(sze-
mé- 
lyi 

adatok) 

F 
 

Küldő 
szerv  

Elsőd-
leges 

hozott 
prob-
léma  

 
Több 

hozott 
problé

ma 

 
Krízis-

helyzet 
áll fenn

H 
 

Eset 
leírá-

sa 

I 
 

Esetkezelés jellege 

J 
 

Jutta- 
tás 

K 
 

Eset- 
felelős 

L 
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E) Útmutató a forgalmi napló fejlécének kitöltéséhez 

1. Dátum: a tárgynapi dátum. 

2. Sorszám: a tárgyév január 1-jétől 1-gyel kezdődő sorszámozás a tárgyév december 31-éig. 

3. Ügyfélre vonatkozó adatok: 
Egyéni azonosító: az országos számítógépes program egyéni azonosító száma. 
Személyi adatok: születési év, gazdasági aktivitásra, családi állapotra és iskolai végzettségre vonatkozó adatok. 

4. Új ügyfél: az intézményben még nem regisztrált kliens. 

5. Régi: az a kliens, akit már korábban regisztráltak, de gondozásba vételre nem került sor, valamint a családsegítő 
szolgálat által már gondozásba vett és ellátott kliens. 

6. Küldő szerv: ha a kliens maga kezdeményezte a kapcsolatfelvételt, őt kell megjelölni, egyéb esetben a problémát 
jelző magánszemélyt, vagy egyéb intézményt és a hatósági kezdeményezéseket kell itt jelölni. 

7. Elsődleges (hozott) probléma típusa: a statisztikai adatszolgáltatással megegyező problématípusonként kell 
regisztrálni. 

7.1. Életvitel 
7.2 Családi, kapcsolati (7.2.1 családon belüli bántalmazás) 
7.3. Lelki-mentális 
7.4. Gyermeknevelési 
7.5. Anyagi 
7.6. Foglalkoztatással kapcsolatos 
7.7. Egészségkárosodás következménye 
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7.8. Ügyintézéshez segítségkérés 
7.9. Információkérés 
7.10. Egyéb, éspedig: 

8. Eset leírása (felkínált probléma): az intézményt felkereső ügyfél problémafeltárásának dokumentálása, melyből ki 
kell derülnie az aktuális probléma jellegének. 

9. Esetkezelés jellege: az esetmunka válfajainak megjelölésére szolgál a forgalmi napló fejlécében megadott 
részletezés alapján. 
A forgalmi naplóban kell vezetni a szolgálatot felkereső ügyfél és a szociális munkás által külső helyszínen felkeresett 
kliens ellátását is. 
A védelembe vételt, illetve utógondozást nyilvántartó sort csak az egy forgalmi naplóval rendelkező családsegítést és 
gyermekjóléti feladatokat is ellátó intézményeknél kell szerepeltetni. 
Gondozásba vétel: az egyénnel, családdal vagy azok érdekében végzett komplex szakmai tevékenység, amely az első 
interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. 
Családlátogatás: a család tényleges tartózkodási helyén végzett szakmai tevékenység. 

10. Juttatás: itt kell megjelölni a kliens számára nyújtott anyagi és természetbeni támogatásokat, valamint a szolgálat 
által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételét, használatát. 

11. Esetfelelős: akinél a kliens gondozásban van. 

12. Ügyeletes: aki a saját, illetve más munkatárs által gondozott klienssel aznap valamilyen esetkezelés jellegű 
tevékenységet végez.” 
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„8. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

Tevékenységnapló 

Dátum: …… év ……… hó …… nap 1 
Szolgáltatás kezdetének 
időpontja: 

….. óra ……. perc 
Szolgáltatás befejezésének 
időpontja: 

….. óra ……. perc 
Szolgáltatással 
összefüggésben megtett 
kilométer: 3   
Szolgáltatást végző neve (ha nem azonos a falu- 
vagy tanyagondnok személyével): 

 

Sorszám: Szolgáltatás 
időtartama 
(óra, perc): 

Tevékenység: 4 Szolgáltatást 
igénybe vevők 

száma: 5-8 

Szolgáltatást igénybe 
vevők 

 neve: 5-8 

Szolgáltatást 
igénybe vevők 

 aláírása: 9 

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

Szolgáltatást végző aláírása:
……………………………………………

…………………………   
Fenntartó teljesítést igazolni 
jogosult megbízottjának, 
meghatalmazottjának 
aláírása: 2 

……………………………………………
…………………………   

 
 
Kitöltési útmutató a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához: 
 

1. A nyilvántartást a szolgáltatás minden napján, külön lapon kell vezetni. 
2. A fenntartó által megbízott, meghatalmazott személynek aláírásával kell igazolnia az adott napi teljesítést. 
3. A szolgáltatással összefüggésben megtett kilométer azt a távolságot jelenti, melyet a falu- vagy 

tanyagondnok az egyes szolgáltatások során a szolgáltatáshoz használt gépjárművel megtett. Nem 
tüntethető fel ezen sorban a szolgáltatáson kívül megtett kilométer (vagyis azon távolság, melyen a 
gépjárművet nem a szolgáltatást végző, vagy az őt helyettesíteni jogosult személy használja).  

4. A tevékenység bejegyzése esetén törekedni kell a tömör, informatív közlésre; azonos tevékenységeknél 
törekedni kell az azonos megnevezésre. A tevékenység bejegyzése során használható a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium honlapján közzétett kódrendszer is, ennek használata azonban nem kötelező. 

5. A szolgáltatást igénybevevők számát és nevét értelemszerűen nem kell kitölteni, amennyiben a szolgáltatás 
jellege miatt erre nincs lehetőség (pl. falunap szervezése).  
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6. Amennyiben a szolgáltatást valamely intézmény (pl. települési önkormányzat) veszi igénybe, a szolgáltatást 
igénybevevő nevénél az intézményt kell feltüntetni. A szolgáltatást igénybevevők számát ebben az esetben 
nem kell kitölteni.  

7. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása rendszeresen, ugyanazon személyi kör részére történik (pl. naponta 
iskolások iskolába szállítása, vagy hetente gyógyszer felíratása, recept kiváltása), a szolgáltatást rendszeresen 
igénybevevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás minden ismétlődésekor szükségtelen újra 
elkészíteni. Ilyen esetben az adott napon a szolgáltatást igénybevevőket csupán a szolgáltatást igénybevevők 
számánál kell feltüntetni. A konkrét személyek nevét az egyes szolgáltatási alkalmakkor ebben az esetben sem 
az adatlapon, sem a külön vezetett listán nem kell feltüntetni. 

8. A szolgáltatást rendszeresen igénybevevők listáján fel kell tüntetni, hogy az adott személy mely időszakban 
volt rendszeres igénybevevője a szolgáltatásnak. 

9. Ezen oszlop vezetése a fenntartó döntése alapján mellőzhető.” 
 
 
 
 



A nemzeti erõforrás miniszter 27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet

(a továbbiakban: Ir.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.

(2) Házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idõsek, fogyatékosok és demens

személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény (az éjjeli menedékhely kivételével) esetén a kérelem

elõterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást.

(3) Az Szt. 115/A. §-a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi

személyes gondoskodási forma esetén a kérelem elõterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része

szerinti jövedelemnyilatkozatot.

(4) Tartós bentlakásos ellátás esetén – az Szt. 117/B. § szerinti vállalás kivételével – a kérelem elõterjesztésekor be kell

nyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon” pontját

rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni.”

2. § Az Ir. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az intézményvezetõ szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylõt vagy törvényes képviselõjét az igény

nyilvántartásba vételérõl, valamint az elõgondozás I. szakasza elvégzésének idõpontjáról. Az elõgondozás I. szakasza

során az intézményvezetõ átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.”

3. § Az Ir. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) Az elõgondozás II. szakaszának feladatait az elõgondozást végzõ személy az intézményi elhelyezés

igénybevételét megelõzõen végzi el, egyben kitölti a 3. számú melléklet szerinti adatlapot.

(2) Az intézményvezetõ vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az intézményi elhelyezés

igénybevételének lehetõségérõl szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevõt vagy törvényes

képviselõjét. A tájékoztatás tartalma:

a) az elõgondozás II. szakaszának idõpontja,

b) a férõhely elfoglalásának kezdõ idõpontja,

c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendõk.

(3) Intézményi férõhely-üresedés esetén az intézményvezetõ haladéktalanul intézkedik a (2) bekezdésben foglaltak

szerint.

(4) Szociális intézményi áthelyezés vagy egészségügyi, gyermekvédelmi és más egyéb intézménybõl történõ átkerülés

esetén vagy ha az átmeneti intézményben a férõhelyet azonnal elfoglalhatja az igénybe vevõ, az elõgondozás I. és

II. szakaszának feladatai egyazon alkalommal is teljesíthetõek.”

4. § Az Ir. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § Amennyiben a soron kívüli elhelyezési igény megalapozott, – az igény teljesítése esetén – az elõgondozás I. és

II. szakaszának feladatai egyszerre is teljesíthetõek.”

5. § Az Ir. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § (1) Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezetõ dönt a soron kívüliség fennállásáról.

(2) Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthetõ, az intézményvezetõ haladéktalanul intézkedik

az elõgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjérõl.

(3) Nem teljesíthetõ soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vevõ férõhelyére, aki a férõhely elfoglalásának

idõpontjáról már értesítést kapott.

(4) Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló férõhelyeken felül is lehet biztosítani, figyelemmel

az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra.”
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6. § Az Ir. 21. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani az orvosszakértõi szerv

vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus,

geriáter szakorvos által kiállított,

a) nappali ellátás esetén a demencia kórképet megállapító,

b) bentlakásos intézményi ellátás esetén a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító

szakvéleményt.”

7. § (1) Az Ir. 22. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az intézményvezetõ a szociális rászorultság fennállását vagy annak hiányát rögzíti az Szt. 20. §-a szerinti

nyilvántartásban.”

(2) Az Ir. 22. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a szociális rászorultság határozott ideig áll fenn, a határozott idõ leteltét követõ 60 napig a felülvizsgálat alatt

álló személy számára továbbra is a szociálisan rászorultakra vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani az ellátást. Ha

az igénybe vevõ

a) a határozott idõ leteltétõl számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát igazoló iratot, rá

a határozott idõ leteltére visszamenõ hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni,

b) a szociális rászorultságát igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a határozott idõ leteltére visszamenõ hatállyal

szociálisan rászorultnak kell tekinteni.”

8. § Az Ir. 22/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Szt. 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálathoz mellékelni kell a 3. § szerinti jövedelemnyilatkozatot és

vagyonnyilatkozatot.

(2) A jövedelemvizsgálat eredményeként megállapított jövedelmet és jövedelemhányadot, a jövedelem- és

vagyonvizsgálat eredményeként megállapított, a személyi térítési díjnak a jelentõs pénzvagyonból vagy a jelentõs

ingatlanvagyonból fedezett részösszegét az Szt. 115. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás, továbbá a személyi térítési

díj felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás tartalmazza.”

9. § Az Ir. 23. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 2011. január 1-jén folyamatban lévõ kérelmekre e rendelet 2010. december 31-én hatályos szabályait kell

alkalmazni.”

10. § (1) Az Ir. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ir. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ir. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

11. § Az Ir.

a) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „1. számú melléklet „B” fejezetében foglalt” szövegrész helyébe az „1. számú

melléklet I. része szerinti orvosi igazolásban foglalt” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az „elhelyezésre irányuló kérelem egy példányát” szövegrész helyébe az „1. számú melléklet

szerinti adatlapokat” szöveg,

c) 22. § (5) bekezdésében az „A nyilatkozat átadásával egyidejûleg a szociálisan nem rászorult igénylõt” szövegrész

helyébe az „A szociálisan nem rászorult igénylõt írásban” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az Ir.

a) 6. § (1) bekezdésében az „az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem beérkezésétõl számított húsz napon belül”

szövegrész,

b) 6. § (4) bekezdése,

c) 12. § (1), (2) és (4) bekezdése,

d) 13. §-a,

e) 14. § (2) és (4) bekezdése,
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f) 19. §-ában az „az 1. számú melléklet 3.2. pontjában feltüntetett, ” szövegrész,

g) 5. számú melléklete,

h) 8. számú melléklete,

i) 10. számú melléklete.

13. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

„1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez

I.

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS

(a háziorvos, kezelõorvos tölti ki)
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I.  
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS 

 (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 
 

Név (születési név): ................................................................................................................................................................................  

Születési hely, idő: .................................................................................................................................................................................  

Lakóhely: ...................................................................................................................................................................................................  

Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ..............................................................................................................................................  

1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás (idős, 
fogyatékos, demens személyek részére) igénybevétele esetén 

(házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni): 

1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:  
 önellátásra képes       részben képes       segítséggel képes   

 1.2. szenved-e krónikus betegségben:  
 1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:  
 1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:  
 1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges-e:  
 1.6. szenvedett-e fertőző betegségben 6 hónapon belül:  
 1.7. egyéb megjegyzések:  

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi állapota 
alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 

indokolt       nem indokolt  

3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs 
intézmények, lakóotthon esetén 

 3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):  
 3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):  
 3.3. prognózis (várható állapotváltozás):  
 3.4. ápolási-gondozási igények:  
 3.5. speciális diétára szorul-e:  
 3.6. szenvedélybetegségben szenved-e:  
 3.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:  
 3.8. fogyatékosságban szenved-e (típusa, mértéke):  
 3.9. idősotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e:  
 3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel 
időpontjában szedett gyógyszerek köre:  

4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:  
 

 Dátum:  Orvos aláírása:  P. H. 

(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz) 
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II. 
JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 
 
Név: .............................................................................................................................................................................................................   

Születési név: ...........................................................................................................................................................................................   

Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................  

Születési hely, idő: .................................................................................................................................................................................  

Lakóhely: ...................................................................................................................................................................................................  

Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................................................  

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................................................................................................................................  

 
 
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi 
térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a 
rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak): 
 

 igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat” 
nyomtatványt nem kell kitölteni, 

  nem 
 

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok: 
 
 

A jövedelem típusa 
 

Nettó összege 

 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó   

 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más 
 önálló tevékenységből származó 

  

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások   

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások   

 Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások   

 Egyéb jövedelem   

 Összes jövedelem 
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Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok: 
 

 
A család létszáma: ................ fő 
 
 

Munkaviszony-
ból és más 

foglalkoztatási 
jogviszonyból 

származó 

Társas és egyéni 
vállalkozásból, 

őstermelői, 
szellemi és más 

önálló 
tevékenységből 

származó 

Táppénz, 
gyermek- 
gondozási 
támoga-

tások 

Önkormányzat 
és munkaügyi 
szervek által 
folyósított 
ellátások 

Nyugellá-
tás és 
egyéb 

nyugdíj-
szerű 

rendszeres 
szociális 
ellátások 

Egyéb 
jöve- 

delem

Az ellátást igénybe vevő kiskorú 
 

      

A közeli 
hozzátartozók neve, 

születési ideje 

Rokoni 
kapcsolat 

      

1) 
 
 

       

2) 
 
 

       

3) 
 
 

       

4) 
 
 

       

5) 
 
 

       

ÖSSZESEN: 
 

      

(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők) 
 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj 
megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben 
szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához 

 

 

Dátum:……………………….. 

 

…………………………………………. 

Az ellátást igénybe vev   
(törvényes képvisel ) aláírása 
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III. 
VAGYONNYILATKOZAT 

 
(tartós bentlakásos intézményi ellátás kérelmezése esetén 

kell kitölteni) 
 

1. A nyilatkozóra vonatkozó személyes adatok: 
 
Név: .............................................................................................................................................................................................................   

Születési név: ...........................................................................................................................................................................................   

Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................  

Születési hely, idő: .................................................................................................................................................................................  

Lakóhely: ...................................................................................................................................................................................................  

Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................................................  

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................................................................................................................................  

 
 
A nyilatkozó vagyona: 
 

2. Pénzvagyon 
 
1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege: ........................................................................................................... Ft 
 
2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött 
betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is: .............................................................................. Ft 

A számlavezető pénzintézet neve, címe: ..................................................................................................................................  
 

3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg: ............................................................................................. Ft 
A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe: .....................................................................................................................  

 
 

Rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén a „3. Ingatlanvagyon” 
pontot nem kell kitölteni! 

 
3. Ingatlanvagyon 

 
 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: ...............................................................................................................................  
helyrajzi száma: .................. , a lakás alapterülete: ........ m2, a telek alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., 
a szerzés ideje: ............ év 
Becsült forgalmi érték:  ………………………Ft 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: ..........................................................................................................................  
helyrajzi száma: …………, az üdülő alapterülete: ........ m2, a telek alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: 
.........., a szerzés ideje: ............ év 
Becsült forgalmi érték:  ………………………Ft 
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3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, 
üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ................................ címe: ................................................................................................  
helyrajzi száma: …………, alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év 
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft 
 
4. Termőföldtulajdon megnevezése: ................................. címe: ................................................................................................  
helyrajzi száma: …………, alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év 
Becsült forgalmi érték:  ………………………Ft 
 
5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe ...................................................................................................  
helyrajzi száma: ……......, alapterülete .......... m2, tulajdoni hányad ........, az átruházás ideje ........... év 
Becsült forgalmi érték:  ………………………Ft 
 
6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog: 
A kapcsolódó ingatlan megnevezése .......................... címe: ......................................................................................................  
helyrajzi száma: …………… 
A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti , használati , földhasználati , lakáshasználati , 
haszonbérleti , bérleti , jelzálogjog , egyéb . 
Ingatlan becsült forgalmi értéke:  ………………………Ft 
 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak az eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
 
 
 
Dátum:……………………….. 

 
 

 
 
 

 

Megjegyzés:  

Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel 
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell 
kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén 
van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

…………………………………………. 

Az ellátást igénybe vev  (törvényes 
képvisel ) aláírása 



Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez

I. Személyi adatok

Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hozzátartozók

közösségét kell érteni.

Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló

keresettel nem rendelkezõ; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, nappali oktatás

munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ,

felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt

gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek

25. életévének betöltését megelõzõen is fennállt (fogyatékos gyermek), továbbá a 18. életévét be nem töltött gyermek

vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülõ, illetve a szülõ házastársa vagy élettársa.

II. Jövedelmi adatok

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó -

megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes

jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert

költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minõsül a

személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek

minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített

közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,

nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául

szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek

minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi

õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak,

annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a

bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ

összeggel.

Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott

átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi

támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítõ

gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az

anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján

biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az

energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minõsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ

foglalkoztatás, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés révén szerzett bevétel,

továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó

rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történõ

munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.

A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevõ esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi pótlékot, az

árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire

tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor

– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap,

– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, õstermelésbõl származó jövedelem esetén a kérelem

benyújtását megelõzõ tizenkét hónap

alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
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III. Jövedelem típusai

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,

közalkalmazotti, köztisztviselõi jogviszonyban, kormánytisztviselõi jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi

szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és

szerzõdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbõl, továbbá szövetkezet

tagjaként folytatott – személyes közremûködést igénylõ – tevékenységbõl származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó jövedelem: itt kell

feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébõl származó jövedelmet,

valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,

gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj,

özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti

járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai

rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres

szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék,

álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ pénzbeli juttatások, nevelõszülõi díj, szociális

gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébõl, vagyoni

értékû jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó

jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.

Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bõvíthetõk, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.

A jövedelemnyilatkozatban szereplõ jövedelmekrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát kell

a kérelemhez mellékelni.

A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a betétkönyv,

illetve a takarékbetét-szerzõdés másolatát."

2. melléklet a 27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

„2. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez

ELÕGONDOZÁSI ADATLAP I.

1. Felvétel helye, ideje:

2. Az ellátást igénybe vevõ adatai:

a) név:

b) lakcím:

c) családi helyzete:

d) családi állapota:

e) iskolai végzettsége*:

f) foglalkozása*:

3. Lakáskörülményre vonatkozó adatok:

a) lakás tulajdoni jellege*:

b) lakókörnyezet minõsége:

c) lakás állapota:

4. Családi körülményekre vonatkozó adatok:

a) legközelebbi hozzátartozói (elérhetõség, cím, telefonszám):

b) közös háztartásban élõ gondoskodásra szoruló hozzátartozó*:
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5. Szociális helyzetére vonatkozó adatok:

Részesült-e az igénybevételt megelõzõ 6 hónapon belül:

a) nappali ellátásban,

b) étkeztetésben,

c) házi segítségnyújtásban,

d) jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban,

e) otthonápolásban,

f) támogató szolgáltatásban,

g) családsegítésben,

h) pszichiátriai betegek közösségi ellátásában,

i) szenvedélybetegek közösségi ellátásában,

j) pénzbeli vagy természetbeni szociális segélyben,

k) átmeneti otthoni elhelyezésben.

6. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény:

a) mozgásképesség:

b) érzelmi állapot:

c) segédeszköz használata:

d) szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés):

e) magatartás, kommunikációs készség:

7. Cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt áll-e:

a) ha igen, gondnok neve, címe:

b) milyen gondnokság (kizáró, korlátozó, ideiglenes, végleges):

8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló rendeletben elõírt kapcsolatfelvétel ideje,

módja*:

a) a szociális ellátást biztosító személlyel, intézménnyel:

b) települési önkormányzattal:

c) háziorvossal, kezelõorvossal:

d) gyámhivatallal:

e) törvényes képviselõvel, hozzátartozóval:

9. Az elõgondozást végzõ személy összegzõ véleménye:

a) elhelyezés sürgõsségére vonatkozó indok:

b) javasolható-e az intézményi felvétel:

c) amennyiben nem, ennek oka:

d) más szolgáltatás, ellátás kezdeményezése:

e) ennek oka:

10. Egyéb megjegyzések az igénybe vevõvel kapcsolatban:

Az elõgondozást végzõ személy neve, aláírása:"

* nem kötelezõ kitölteni
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3. melléklet a 27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

„3. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez

ELÕGONDOZÁSI ADATLAP II.

1. Felvétel helye, ideje:

2. Az ellátást igénybe vevõ neve, lakcíme:

3. Beköltözéséhez segítség szükséges-e:

ha igen, milyen típusú:

4. Milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözéskor:

5. Az igénybe vevõnek a beköltözés idõpontjára vonatkozó nyilatkozata:

6. Egyéb, a beköltözéssel kapcsolatos megjegyzés:

7. Milyen segítségnyújtást igényel az intézményben:

8. Elhelyezéssel kapcsolatos kérése:

9. Életvitele, jellemzõ szokásai*:

10. Szabadidõ eltöltésének módja*:

11. Kapcsolatteremtõ képessége:

12. Látogatók várható száma, látogatás gyakorisága:

13. Saját ruházattal rendelkezik-e:

14. Esetleges eltávozásra vonatkozó igénye:

15. Hitéleti tevékenység gyakorlására vonatkozó igény*:

16. Egyéb, a beköltözéssel kapcsolatos megjegyzés:

Az elõgondozást végzõ személy neve, aláírása:"

* nem kötelezõ kitölteni
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A nemzeti erõforrás miniszter 28/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk
képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról
és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet
és a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosításáról

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûkö-

désük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint az örök-

befogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet tekintetében a gyermekek védel-

mérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés i) pontjában,

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnök-

séget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladat-

körében eljáró belügyminiszter egyetértésével – a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû

rendelet 105. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,

valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai

feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 3. § (4) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Mentesül a szakvizsga letételének kötelezettsége alól az, aki a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szakképesítéshez

kapcsolódó szakterületen tudományos fokozatot szerzett, ideértve – az egyetemi végzettséget igazoló doktori címek

kivételével – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 149. §-a szerinti doktori címeket, továbbá akinek 2001.

január 1-jét követõen öt vagy öt évnél kevesebb idõtartam van hátra a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig.”

2. § Az NMr. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A gyermekjóléti szolgálat – a felügyelt kapcsolattartást elrendelõ szervvel történt elõzetes egyeztetést követõen –

biztosítja a felügyelt kapcsolattartáshoz szükséges semleges helyszínt, a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetõvé

teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét. A gyermekjóléti szolgálat a felügyelt kapcsolattartáson történtekrõl

és a szülõ-gyermek kapcsolat alakulásáról a felügyelt kapcsolattartás megvalósulását követõ öt napon belül

tájékoztatja a gyámhivatalt.”

3. § Az NMr. 7/B. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülõ vagy más kapcsolattartásra jogosult

személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett]

„d) – a felügyelt kapcsolattartást elrendelõ szervvel történt elõzetes egyeztetést követõen – a felügyeletet ellátó

szakember biztosítása, vagy más felügyeletet ellátó szakember jelenlétének lehetõvé tétele, valamint a felügyelt

kapcsolattartáson történtekrõl és a szülõ-gyermek kapcsolat alakulásáról a gyámhivatal tájékoztatása.”

4. § Az NMr. 11. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A gyermekjóléti szolgálat a születendõ gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anyát tájékoztatja]

„a) a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetõségérõl, valamint joghatásairól,

b) a nyílt örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezetek, valamint a nyílt örökbefogadást elõsegítõ és a titkos

örökbefogadást elõkészítõ területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységérõl és elérhetõségérõl,”
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5. § Az NMr. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az utógondozás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttmûködik az otthont nyújtó ellátást, illetve

a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzõ intézménnyel.”

6. § Az NMr. 40. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (6)–(7) bekezdéssel

egészül ki:

„(5) A bölcsõdei nevelés-gondozás az Intézet által kidolgozott Bölcsõdei nevelés-gondozás országos alapprogramja és

a Bölcsõdei nevelés-gondozás szakmai szabályai alapján folyik.

(6) A Bölcsõdei nevelés-gondozás országos alapprogramjának kidolgozásába be kell vonni a bölcsõdei ellátás

területén mûködõ társadalmi-érdekképviseleti szervezeteket és a Kt. 98. § (1) bekezdése szerinti bizottságot.

(7) Az (5) bekezdés szerinti dokumentumok alapján a bölcsõde helyi szakmai programot készít. A sajátos nevelési

igényû gyermekek nevelését-gondozását biztosító bölcsõde helyi szakmai programja kidolgozásánál figyelembe veszi

a sajátos nevelési igényû gyermekek nevelésére, gondozására és fejlesztésére vonatkozó szakmai szabályokat.”

7. § (1) Az NMr. 51. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Különösen indokolt a házi gyermekfelügyelet biztosítása

a) az egyedülálló szülõ gyermeknevelésben való átmeneti akadályoztatása esetén,

b) többes ikrek születésekor, valamint az ikergyermekek gondozásának, nevelésének segítésére,

c) a váltott mûszakban dolgozó, egyedülálló szülõ gyermekének a kora reggeli, illetve késõ esti órákban,

d) az egyik szülõ betegsége esetén, ha emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, nevelésében,

e) az egyik szülõ halála esetén.”

(2) Az Nmr. 51. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Többes ikrek születésekor, valamint a (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a házi gyermekfelügyelet

a gyermek születésétõl kezdve nyújtható.”

8. § Az NMr. 56. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A helyettes szülõnél, a gyermekek átmeneti otthonában vagy a családok átmeneti otthonában ellátott gyermek

különélõ hozzátartozójával való kapcsolattartásának elõsegítése érdekében – a gyámhivatal vagy a bíróság döntésének

megfelelõen – a helyettes szülõi hálózat mûködtetõje, a gyermekek átmeneti otthona vagy a családok átmeneti otthona

a) segíti a kapcsolattartás során felmerülõ problémák megoldását, szükség esetén pszichológus, mentálhigiénés

szakember bevonásával,

b) szükség esetén biztosítja a gyermeknek a kapcsolattartás helyszínére való eljuttatását és az onnan történõ

visszajutását, valamint ehhez kísérõt biztosít,

c) felügyelt kapcsolattartás esetén,

ca) a kapcsolattartás kulturált és zavartalan lebonyolításához helyszínt és szakembert biztosít,

cb) a felügyelt kapcsolattartáson történtekrõl és a szülõ-gyermek kapcsolat alakulásáról tájékoztatja a gyámhivatalt.”

9. § Az NMr. 70. § (3) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A válsághelyzetben lévõ várandós anyák gyermekük születéséig közös lakószobában is elhelyezhetõk, ha nem kerül

sor férjükkel, élettársukkal együttes elhelyezésükre.”

10. § Az NMr. 71. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A családok átmeneti otthona a gyermek és a válsághelyzetben lévõ várandós anya férje, élettársa számára szükség

szerinti ellátást nyújt. A szülõ, illetve a válsághelyzetben lévõ várandós anya számára biztosítja

a) az életvitelszerû tartózkodás lehetõségét,

b) a tisztálkodási, mosási, fõzési lehetõséget,

c) a textíliával történõ ellátást és a személyes higiéné feltételeinek megteremtését,

d) a szükség szerint ruházatot és élelmiszert,

e) az elsõsegélyhez szükséges felszereléseket.”

11. § Az NMr. 76. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A napi ötszöri étkezésre fordított költség összege naponta nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 2,4%-ánál.”
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12. § Az NMr. 77. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A ruházattal kapcsolatos költségek éves összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 250%-ánál.”

13. § Az NMr. 84. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az egyéni gondozási-nevelési tervet a gyermek gyámja és gondozója készíti el. Az egyéni gondozási-nevelési terv

elkészítésébe be kell vonni az ítélõképessége birtokában lévõ gondozott gyermeket, annak szülõjét és a terv

végrehajtásában érintett szakembereket.”

14. § (1) Az NMr. 87. § (3) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó kérelmére – kivéve, ha az õ tekintetében a gyámhivatal felügyelt

kapcsolattartást rendelt el – az egy napra történõ eltávozás és a két napnál nem hosszabb idõtartamú szabadság

alkalmankénti idõpontját és módját a gyermekotthonnal, a gyermeket ellátó bentlakásos szociális intézménnyel

(a továbbiakban: más bentlakásos intézmény) vagy a nevelõszülõi hálózat mûködtetõjével történt elõzetes

megállapodás határozza meg a gyermek érdekének és a kapcsolattartásra jogosult lehetõségeinek

figyelembevételével.”

(2) Az NMr. 87. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A gondozott gyermeket a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója a gyámhivatal, illetve a bíróság döntésének

megfelelõen látogathatja a gondozás helyszínén. A kapcsolattartás megvalósulásáról a nevelõszülõ és

a gyermekotthon a 8. számú melléklet szerinti kapcsolattartási naplót vezeti. A látogatás alkalmával gondoskodni kell

arról, hogy a gondozott gyermek és a hozzátartozó találkozására, valamint a látogatás alatti együttlétre kulturált

formában és zavartalan körülmények között kerüljön sor.”

(3) Az NMr. 87. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Ha a kapcsolattartás végrehajtása során a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek vagy a kapcsolattartásra

jogosult és a gyám között vita keletkezik, a gyám köteles azt jelezni a gyámhivatalnak.”

15. § Az NMr. 89. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gondozott gyermek érdekében – a családjával való kapcsolat ápolása céljából – a gyermekotthon, a nevelõszülõi

hálózat mûködtetõje és a szakszolgálat, továbbá – a családnak a gyermek visszafogadására alkalmassá tétele céljából –

a szakszolgálat családgondozója együttmûködik a gyermek szülõjével és az illetékes gyermekjóléti szolgálat

családgondozójával. A családgondozást a gyermekvédelmi nyilvántartás XX. számú adatlapja alapján kell

megtervezni.”

16. § Az NMr. 125/B. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A gyermekotthon vezetõje]

„d) gondoskodik a letéti számlán a gyermek tekintetében összegyûlt családi pótléknak

da) a gyermek gondozási helyének megváltozása esetén az új gondozási helyként kijelölt gyermekotthon, illetve

bentlakásos szociális intézmény családi pótlék letéti számlájára utalásáról vagy a nevelõszülõnek történõ kifizetésérõl,

db) a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetése esetén a törvényes képviselõnek történõ

kifizetésérõl,

dc) a gyermek nevelésbe vételének megszûnésekor, örökbefogadás esetén az örökbe fogadó szülõnek, nagykorúvá

válás esetén a fiatal felnõttnek, a bíróság gyermekelhelyezésre vonatkozó döntése szerint a külön élõ másik szülõnek

vagy harmadik személynek, illetve a gyámhivatal családba fogadáshoz történõ hozzájárulásról szóló döntése szerint

a családba fogadó személynek történõ kifizetésérõl.”

17. § (1) Az NMr. 145. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A szakszolgálat a Gyvt.-ben és az Ar.-ban meghatározottak szerint nyilvántartásba veszi

a) a gyámhivatal határozatával örökbe fogadhatóvá nyilvánított, illetve tartós nevelésbe vett, valamint a gyámhivatal

értesítésére a szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a szakellátásban el nem helyezett örökbe

fogadható gyermeket, akinek ismeretlen személy általi örökbefogadásához szülei hozzájárultak vagy aki ismeretlen

szülõktõl származik, és errõl tájékoztatja az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervet,

b) a Gyvt. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személyek, illetve szervezetek által bejelentett örökbe fogadható

gyermeket, és errõl tájékoztatja az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervet.

248 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



(2) A szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személyt

a) személyes találkozás keretében tájékoztatja az örökbefogadás feltételeirõl, az alkalmassági vizsgálat céljáról,

jellegérõl,

b) örökbefogadásra irányuló kérelme esetén a Gyer. 38. § (3) bekezdése szerint nyilatkoztatja, valamint tájékoztatja

az alkalmassági vizsgálat helyérõl, idõpontjáról, továbbá a családi és lakáskörülményei feltárását szolgáló

környezettanulmány elkészítésének idõpontjáról.”

(2) Az NMr. 145. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A szakszolgálat megküldi a gyámhivatalnak az örökbe fogadni szándékozó személynek a Gyer. 38. § (3) bekezdése

szerinti kérelmét és a szakszolgálatnak a Gyer. 39. § (1) bekezdés f) pontja szerinti javaslatát. A szakszolgálatnak

a javaslatban ki kell térnie arra, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy

a) milyen életkorú gyermek,

b) egészséges, illetve egészségileg milyen mértékben károsodott (sérült vagy fogyatékos) gyermek,

c) egy gyermek vagy testvérek, valamint testvérek esetén hány gyermek

örökbefogadására alkalmas.”

18. § Az NMr. 147. és 148. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„147. § (1) A szakszolgálat a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, illetve tartós nevelésbe vételérõl szóló

határozat jogerõre emelkedéséig beszerzi a gyermeket vizsgáló szakemberektõl, szervektõl a gyermek egészségi és

személyiségállapotára, valamint a gyermeket gondozó személyektõl, szervektõl a gyermek családi hátterére

vonatkozó korábbi és jelenlegi szakvéleményeket, egyéb dokumentumokat.

(2) A szakszolgálat a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, illetve tartós nevelésbe vételérõl szóló határozat

jogerõre emelkedését követõen haladéktalanul kiválasztja a nyilvántartásában szereplõ örökbe adható gyermek

számára a nyilvántartásában szereplõ örökbe fogadni szándékozó személyek közül – a nyilvántartási sorrend

figyelembevételével – a legmegfelelõbbnek látszó örökbe fogadó szülõt.

(3) Ha a nyilvántartásban talál a gyermek számára olyan örökbe fogadni szándékozó személyt, akivel a rendelkezésre

álló adatok, információk alapján várhatóan megfelelõ szülõ-gyermek kapcsolat alakulhat ki, a szakszolgálat a gyermek

gondozójának, valamint törvényes képviselõjének a bevonásával dönt a személyes kapcsolat felvételének

lehetõségérõl, és errõl értesíti az örökbe fogadni szándékozó személyt. A szakszolgálat ezzel egyidejûleg felkészíti

a gyermeket gondozó intézményt, illetve személyt az örökbefogadás elõsegítésére, támogatására.

(4) A szakszolgálat a gyermek egészségi és személyiségállapotára, valamint a családi hátterére vonatkozó

dokumentumokban foglaltakról – a vér szerinti szülõ személyazonosító adatainak feltárása nélkül – tájékoztatja

a gyermek számára kiválasztott örökbe fogadni szándékozó személyt. A tájékoztatást követõen a szakszolgálat

az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére fényképet, illetve videofelvételt mutat a gyermekrõl.

(5) Az örökbe fogadni szándékozó személy a gyermeket gondozó személytõl további tájékoztatást kérhet

a gyermekrõl, valamint megtekintheti a gyermeket. A gyermek nem tudhat arról, hogy az örökbe fogadni szándékozó

személy õt örökbefogadási céllal tekinti meg.

(6) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy az (5) bekezdés szerinti megtekintés alapján további kapcsolatot

szeretne kialakítani a gyermekkel, a szakszolgálat, a gyermeket gondozó intézmény, illetve személy és a gyermek

törvényes képviselõje által megállapított gyakorisággal, a közösen megbeszélt idõpontokban felkeresheti

a gyermeket. A szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személynek a gyermekkel történõ személyes találkozásait

– meghatározva azok gyakoriságát és idõtartamát – a gyermek életkorához és személyiségállapotához igazodóan,

elsõsorban a gondozási helyén, a fokozatosság figyelembevételével szervezi meg.

(7) A személyes kapcsolatfelvételtõl számított harminc napon belül a szakszolgálat – a gyermek gondozója, illetve

törvényes képviselõje bevonásával – kialakítja álláspontját arra vonatkozóan, hogy javasolja-e a gyámhivatal felé

a gyermeknek az örökbe fogadni szándékozó személy gondozásába történõ kihelyezését, és errõl az örökbe fogadni

szándékozó személyt tájékoztatja.

(8) A szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére a (7) bekezdés szerinti javaslatot az (1) bekezdés

szerinti dokumentumokkal együtt megküldi a gyámhivatal részére.

148. § (1) A gondozásba történt kihelyezésrõl a szakszolgálat értesíti az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ

szervet.

(2) A szakszolgálat a gyámhivatal felkérésére figyelemmel kíséri a kihelyezett gyermek gondozását, a szülõ-gyermek

kapcsolat alakulását, a gyermek családba történõ beilleszkedését, és ennek alapján a gyámhivatal által kitûzött

határidõre megküldi az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát.
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(3) Ha a szakszolgálat nem talált a nyilvántartásában a gyermek számára megfelelõnek látszó örökbe fogadni

szándékozó személyt, e tényrõl és annak okáról haladéktalanul értesíti az országos örökbefogadási nyilvántartást

vezetõ szervet. A szakszolgálat ezzel egyidejûleg megküldi az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervnek

a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról szóló jogerõs gyámhivatali határozatot és a 147. § (1) bekezdés

szerinti dokumentumokat.”

19. § Az NMr. a következõ 148/A. és 148/B. §-sal egészül ki:

„148/A. § (1) A gyermek hazai, vagy ha ez nem lehetséges, külföldi örökbefogadásának elõsegítése érdekében

a gyermeket és az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálat, az országos örökbefogadási

nyilvántartást vezetõ szerv és a nemzetközi örökbefogadási ügyekben eljáró központi hatóság (a továbbiakban:

központi hatóság) egymással folyamatosan együttmûködik.

(2) Ha az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv arról értesítette a gyermeket és az örökbe fogadni

szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálatot, hogy az országos örökbefogadási nyilvántartásban szerepel olyan

örökbe fogadni szándékozó személy, aki várhatóan megfelelõ szülõ-gyermek kapcsolatot tud kialakítani

a gyermekkel, akkor

a) az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálat haladéktalanul megküldi a gyermeket

nyilvántartó szakszolgálatnak az örökbefogadás elõkészítéséhez szükséges dokumentumokat, így különösen

az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmasságáról szóló gyámhivatali határozatot, környezettanulmányt,

pszichológiai véleményt és az örökbe fogadni szándékozó személy fényképét,

b) a gyermeket nyilvántartó szakszolgálat az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv által ajánlott

örökbe fogadni szándékozó személyek közül haladéktalanul kiválasztja a gyermek számára a legmegfelelõbbnek

látszó személyt,

c) a gyermek számára kiválasztott örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálat haladéktalanul

felveszi a kapcsolatot az örökbe fogadni szándékozó személlyel és a 147. § (4) bekezdés szerint tájékoztatja õt

az örökbe fogadható gyermekrõl, valamint a kapcsolatfelvétel és a tájékoztatás eredményérõl vagy

eredménytelenségének okáról értesíti a gyermeket nyilvántartó szakszolgálatot és az országos örökbefogadási

nyilvántartást vezetõ szervet,

d) a gyermeket nyilvántartó szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére – a gyermeket gondozó

intézmény, személy közremûködésével – további tájékoztatást nyújt a gyermekrõl, és a 147. § (5) bekezdés szerint

megszervezi a gyermek megtekintését, amelynek eredményérõl vagy eredménytelenségének okáról értesíti

az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálatot és az országos örökbefogadási nyilvántartást

vezetõ szervet,

e) a gyermeket nyilvántartó szakszolgálat a gyermek megtekintését követõen a 147. § (6)–(8) bekezdés és a 148. §

(1) bekezdés szerint jár el, valamint a személyes kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén – az okok megjelölésével

– értesíti az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálatot és az országos örökbefogadási

nyilvántartást vezetõ szervet,

f) az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálat a gyámhivatal felkérésére a 148. § (2) bekezdés

szerint jár el, és a kötelezõ gondozás eredménytelensége esetén errõl – az okok megjelölésével – tájékoztatja

a gyermeket nyilvántartó szakszolgálatot és az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervet.

(3) Ha az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv arról értesíti a gyermeket nyilvántartó szakszolgálatot,

hogy nem talált a nyilvántartásában a gyermek számára megfelelõ örökbe fogadni szándékozó személyt, és ezért

a gyermekre vonatkozó dokumentumokat átadta a központi hatóság számára, a szakszolgálat haladéktalanul felveszi

a kapcsolatot a központi hatósággal, annak érdekében, hogy a központi hatóság által vezetett nyilvántartásból

közösen kiválasszák a gyermek számára megfelelõ örökbe fogadni szándékozó személyt. A külföldi örökbe fogadni

szándékozó személy kiválasztásáig a gyermeket nyilvántartó szakszolgálat és az országos örökbefogadási

nyilvántartást vezetõ szerv folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy nyilvántartásukba nem került-e be a gyermek

számára megfelelõnek látszó örökbe fogadni szándékozó személy.

(4) Ha a központi hatóság arról értesíti a gyermeket nyilvántartó szakszolgálatot, hogy a nemzetközi örökbefogadási

nyilvántartásból kiválasztott személy örökbefogadási szándékkal kíván találkozni a gyermekkel, a szakszolgálat

a gyermek gondozójának, valamint törvényes képviselõjének a bevonásával megszervezi a személyes kapcsolat

felvételét a gyermek és az örökbe fogadni szándékozó személy között, valamint felkészíti a gyermeket gondozó

intézményt, illetve személyt az örökbefogadás elõsegítésére, támogatására.
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(5) A szakszolgálat a sikeres kapcsolatfelvételt követõen a 147. § (6) és (7) bekezdésében, valamint a 148. §

(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jár el, azzal az eltéréssel, hogy a személyes kapcsolat felvételétõl számított

8 napon belül alakítja ki a gyermek gondozásba történõ kihelyezése tekintetében az álláspontját és teszi meg erre

vonatkozó javaslatát.

(6) A személyes kapcsolatfelvétel és a kötelezõ gondozási idõ eredménytelensége esetén a szakszolgálat az okok

megjelölésével haladéktalanul tájékoztatja a központi hatóságot.

148/B. § Ha a nyilvántartásba vétel oka már nem áll fenn, a szakszolgálat törli a nyilvántartásából a gyermek, az örökbe

fogadni szándékozó személy, illetve az örökbefogadó szülõ adatait. Errõl értesíti az országos örökbefogadási

nyilvántartást vezetõ szervet.”

20. § Az NMr. 151. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a szakszolgálat nyilvántartásában nem szerepel a gyermek számára alkalmasnak látszó örökbe fogadni

szándékozó személy, a szakszolgálat megkeresi az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervet. Az országos

örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv a központi hatóság bevonásával megvizsgálja, hogy az országos

örökbefogadási nyilvántartásban, illetve a központi hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepel-e a gyermek

számára megfelelõnek látszó örökbe fogadni szándékozó személy és vizsgálatának eredményérõl tájékoztatja

a szakszolgálatot.

(4) A szakszolgálat az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv megkeresésének eredményérõl

a (2) bekezdés szerinti javaslatában tájékoztatja a gyámhivatalt.”

21. § Az NMr. 153. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Kapcsolattartás, családgondozás, utógondozás”

22. § Az NMr. 153. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szakszolgálat a nevelõszülõnél, a gyermekotthonban és a bentlakásos szociális intézményben elhelyezett

gyermek kapcsolattartásának elõsegítése, támogatása érdekében – a gyámhivatal vagy a bíróság döntésének

megfelelõen –

a) a gyermek gyámját, gondozóját segíti a kapcsolattartás során felmerülõ problémák megoldásában,

b) a gyermeket segíti a kapcsolattartással összefüggõ problémái megoldásában, szükség esetén pszichológus

bevonásával,

c) felügyelt kapcsolattartás esetén,

ca) a kapcsolattartás kulturált és zavartalan lebonyolításához helyszínt és a felügyeletet ellátó szakembert biztosít, így

különösen gondoskodik a családgondozó, a gyámi gondozói tanácsadó, a hivatásos gyám jelenlétérõl,

cb) ha a kapcsolattartásra nem a gyermek gondozásának helyén kerül sor, a 8. számú melléklet szerinti

kapcsolattartási naplót vezeti,

d) a kapcsolattartásról, a szülõ-gyermek kapcsolat alakulásáról – a nevelésbe vétel felülvizsgálata érdekében végzett

helyzetértékelés keretében, indokolt esetben soron kívül – tájékoztatja a gyámhivatalt.

(2) Ha a gondozott gyermeket nem gyermekotthonban vagy nevelõszülõnél helyezték el, a szakszolgálat

családgondozója a személyes segítõ munka során

a) segíti a gyermeket a családi, lakóhelyi és iskolai környezetbe történõ visszailleszkedésben,

b) közremûködik a gyermek és szülei kapcsolatának rendezésében,

c) segíti a gyermeket (fiatal felnõttet) önálló életvitelének kialakításában.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok teljesítése során a szakszolgálat családgondozója és a gyermekjóléti szolgálat

együttmûködnek.

(4) A szakszolgálat utógondozója a gyámhivatal kirendelése alapján ellátja a fiatal felnõtt utógondozását.

(5) Ha a szakszolgálat az utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõtt számára külsõ férõhelyen biztosít lakhatást,

a külsõ férõhely vonatkozásában a 124. § (9) bekezdésében foglaltak az irányadóak.”

23. § Az NMr. a következõ 158. §-sal egészül ki:

„158. § E rendeletnek – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint

személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a helyettes szülõk,

a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint

az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet és
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a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosításáról szóló 28/2010. (XII. 30.) NEFMI

rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított – 8. számú melléklete szerinti kapcsolattartási naplót vezetni kell

a) az R. hatálybalépését követõen ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek R.

hatálybalépését követõen megvalósuló kapcsolattartása során,

b) az R. hatálybalépését megelõzõen ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek

2011. március 1-jét követõen megvalósuló kapcsolattartása során.”

24. § Hatályát veszti az NMr.

a) 7/C. § (1) bekezdés a) pontjában, 11. § (1) és (3) bekezdésében és 116. § (3) bekezdésében a „szociális” szövegrész,

b) 22/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „meghatározott részének” szövegrész,

c) 26. §-a és az azt megelõzõ alcím,

d) 87. § (2) bekezdése,

e) 146. § (6) bekezdése.

25. § Az NMr.

a) 2. § (5) bekezdésében a „Gyvt. 33. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „Gyvt. 33. § (2) bekezdésében és

34. §-ában foglaltakról való” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezését szabályozó jogszabályban” szöveg,

c) 14. § (3) bekezdés c) pontjában és 29. § (2) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe

a „Gyvt.-ben és az Ar.-ban” szöveg,

d) 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „megszüntetésében” szövegrész helyébe az „ellensúlyozásában” szöveg,

e) 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „alapellátás” szövegrész helyébe az „alapszolgáltatások, különösen

a családsegítés” szöveg,

f) 22/A. § (2) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

g) 22/A. § (6) bekezdésében a „Gyvt. 68/B. §-a (1) bekezdésének” szövegrész helyébe a „Gyvt. 68/C. §

(1) bekezdésének” szöveg,

h) 40. § (1) bekezdés b) pontjában és 76. § (1) bekezdésében az „a külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „az

energia- és tápanyagbeviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban” szöveg,

i) 59. § (1) bekezdésében az „a külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi

és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló kormányrendeletben és a helyettes szülõk, a nevelõszülõk,

a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti

tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben” szöveg,

j) 64. § (2) bekezdésében és 73. § (2) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész helyébe az „a személyes

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és

az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendelet” szöveg,

k) 92. § (8) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható

bizonyítékokról szóló kormányrendeletben” szöveg,

l) 96. § (2) bekezdésében és 145. § (3) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „helyettes

szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint

az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben” szöveg,

m) 128. § (5) bekezdésében az „Országos Csecsemõ- és Gyermek-egészségügyi Intézet által kiadott módszertani

levél” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium szakmai protokollja

az egészséges csecsemõ táplálásáról” szöveg,

n) 146. § (3) bekezdésében az „Intézetet” szövegrész helyébe az „országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ

szervet” szöveg

lép.

26. § (1) Az NMr.

a) 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint,

b) 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint

módosul.
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(2) Az Nmr. e rendelet 3. melléklete szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

2. A helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai

és vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról

és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

27. § A helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl,

valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 13. §

(2) bekezdése második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ha a szakértõ indokoltnak tartja, a tanácsadáson jelen lehet az örökbe fogadni szándékozó szülõ saját gyermeke,

valamint házastárs, rokon által történõ örökbefogadás esetén az örökbe fogadandó gyermek.”

3. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása

28. § Hatályát veszti a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a továbbiakban Jr.) 56. §

(1) bekezdés elsõ mondatában az „– a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat tevékenységérõl, valamint ehhez kapcsolódóan

egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 37. §-ában foglaltak

kivételével –„ szövegrész.

29. § A Jr.

a) 1. § (3) bekezdésében az „Az igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „A büntetés-végrehajtásért felelõs

miniszter” szöveg,

b) 55. § (1) bekezdésében az „az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

Országos Hivatalának a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) hivatalát (a továbbiakban: megyei

pártfogói hivatal)” szövegrész helyébe az „a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes fõvárosi, megyei igazságügyi

szolgálatot” szöveg,

c) 55. § (3) bekezdésében a „megyei pártfogói hivatalnak” szövegrész helyébe a „fõvárosi, megyei igazságügyi

szolgálatnak” szöveg,

d) 56. § (1) bekezdés második mondatában a „megyei pártfogó hivatalnál” szövegrész helyébe a „fõvárosi, megyei

igazságügyi szolgálatnál” szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 253



1. melléklet a 28/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez
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1. Az NMr. 1. számú melléklete „I. Alapellátások” alcím 2. és 3. pontja helyébe a 

következ  pont lép: 
 

(Ellátás  Munkakör/f ) 
 

„2. Bölcs dei ellátás 
    

 Gyermekcsoportonként (max. 12 
f , 2 évesnél id sebb gyermekek 
csoportjában max. 14 f , integrált 
csoportban max. 10 f , kizárólag 
fogyatékosokat ellátó csoportban 
max. 6 f ) 

 kisgyermeknevel  
orvos 

 2 f
havi 4 óra

 Bölcs dénként  intézményvezet /szakmai vezet   1 f
   gazdasági vezet , élelmezésvezet , tejkonyhavezet  

(létszámuk fenntartói döntés alapján kerül meghatározásra) 
 1 f

   5 vagy több gyermekcsoport esetén további 
kisgyermeknevel   2 f

   hetes bölcs dében éjszakai szolgálatot teljesít  
kisgyermeknevel  

 2 f

 fogyatékos gyermekeket is ellátó 
bölcs dében 

 gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, gyógypedagógiai 
asszisztens (létszámuk fenntartói döntés alapján kerül 
megállapításra) 

  

 egyesített bölcs dei 
intézményben, bölcs dei 
igazgatóságon, illetve 
módszertani feladatot segít  
bölcs dében 

 szaktanácsadó  1 f

 regionális módszertani 
bölcs dében 

 szaktanácsadó  3 f

3. Családi napközi 
az ellátható gyermekek száma a 
jogszabályban meghatározottak 
szerint 

 családi napközi szolgáltatást nyújtó személy 
a) családi napközit m ködtet k felkészít  tanfolyamával 
rendelkez  személy vagy 
b) családi napközit m ködtet k felkészít  tanfolyamán túl 
egyéb szakképesítéssel rendelkez , a fenntartó döntése 
alapján egyéb munkakörben foglalkoztatott nevel , vagy 
kisgyermeknevel , vagy segédgondozó 

  

 Családi napközi hálózat  családi napközis koordinátor (létszáma fenntartói döntés 
alapján kerül megállapításra)” 

  

 
 
 
2. Az NMr. 1. számú melléklete „II. Szakellátások” alcím 1. pontja, 2/c) alpontja és 3. 

pontja helyébe a következ  pontok lépnek: 
 

Ellátás  Munkakör/f  

 

„1. Nevel szül i hálózat  szakmai vezet   1 f
   nevel szül i tanácsadó  

  
 
családgondozó 
 
 

 1 f /48 gyermek 
legfeljebb 30

nevel családban 
1 f /48 gyermek 
legfeljebb 30 vér 

szerinti családban
1 f
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növendékügyi el adó vagy gyermekvédelmi ügyintéz  
hivatásos nevel szül  

   az ellátható gyermekek száma a jogszabályban  
meghatározottak szerint 

  

   gondozó 
segédgondozó 

  

 Módszertani feladatot ellátó 
intézményben 

 módszertani szaktanácsadó  2 f ”

 

„2/c) Különleges gyermekotthon  
(max. 40 fér hely) 

 intézményvezet   1 f

 2/ca) Tartósan beteg, illetve  
fogyatékos gyermekeket ellátó  
(csoportlétsz. a 128/A. § bek. 
szerint) 

    

 gyermekcsoportonként  nevel  
gyermekvédelmi asszisztens 
gyermekfelügyel  

 1 f
1 f
3 f

   (ha a nevel k száma magasabb, a gyermekvédelmi 
asszisztensek,  
illetve a gyermekfelügyel k száma csökkenthet , ha a 
csoportra  
vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül) 

  

   családgondozó, utógondozó  10 óra/hét

 2/cb) 0-3 év közöttieket ellátó  
    

 3 éven aluliakat ellátó 
csoporthoz (max. 8 f /csoport) 
vagy 3 éven aluli fogyatékos 
gyermekeket is ellátó integrált 
csoporthoz (max. 6 f /csoport) 

 kisgyermeknevel  
családgondozó 
nevel  
tejkonyhavezet  
gazdasági n vér 
gyermekszakorvos 

 4 f
10 óra/hét/csoport

1 f /2 csoport
1 f /intézmény
1 f /intézmény

átlag napi 1 óra/csoport
 3 éven aluliakat ellátó 
intézményben éjszakai szolgálat 
teljesítésére 

 kisgyermeknevel   1 f /2 csoport

 2/d) Utógondozó otthon  
(max. 40 fér hely) 

 intézményvezet /szakmai vezet   1 f /intézmény

 25 fér helyig  nevel  
gyermekvédelmi asszisztens 
családgondozó (utógondozó) 

 2 f /intézmény
1 f

1 f /intézmény
 25-40 fér helyig  nevel  

gyermekvédelmi asszisztens 
családgondozó (utógondozó) 

 4 f /intézmény
1 f

2 f /intézmény

 Mindegyik típusú ellátásban  
[2, 2/a), 2/c) pont]  

 gyermekotthon-vezet   1 f

 40, illetve 48 gyermekre  pszichológus 
növendékügyi el adó, vagy gyermekvédelmi ügyintéz  
gyógypedagógus vagy fejleszt  pedagógus 

 1 f
1 f

1 f ”
 

„3. Területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 intézményvezet  
pszichológus 

 1 f
1 f /évi 100 új örökbefogadói 
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családgondozó  
 

utógondozó 

örökbefogadási tanácsadó 
hivatásos gyám 
eseti gondnok, vagyonkezel  gondnok 
gyámi, gondozói tanácsadó 
jogász 
  
gyermekvédelmi ügyintéz  

alkalmassági vizsgálatra
1 f /48 gyermek legfeljebb 30 vér 

szerinti családban

1 f /48 fiatal feln tt

1 f /40 család
1 f /48 gyermek
1 f /60 gyermek

1 f /max. 100 gyermek
létszámuk fenntartói döntés alapján

 kerül megállapításra
5 f /intézmény

 Megyei gyermekvédelmi 
szakért i bizottság 

 vezet  
pszichológus 
gyógypedagógus 
pszichiáter 
orvos  
családgondozó 

 1 f
1 f /évi 100 új vizsgálatra kerül  gyermek
1 f /évi 100 új vizsgálatra kerül  gyermek
1 f /évi 100 új vizsgálatra kerül  gyermek
1 f /évi 100 új vizsgálatra kerül  gyermek
1 f /évi 100 új vizsgálatra kerül  gyermek

 Módszertani feladatokat ellátó 
területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatnál 

 módszertani szaktanácsadó  2 f ”
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1. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” alcím 2. és 3. pontja helyébe 
a következ  pontok lépnek: 
 

(Ellátási forma  Intézményi munkakör  Képesítés) 
 

 
„2. Bölcs de  kisgyermeknevel   csecsem - és kisgyermeknevel  (BA)  

bölcs dei szakgondozó (OKJ),  
csecsem - és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsem - és kisgyermeknevel -gondozó 
(OKJ), kisgyermekgondozó, -nevel  (OKJ) 
csecsem - és gyermekgondozó (OKJ); 
vagy ezen képesítések valamelyikével 
rendelkez : véd n , pedagógus, fels fokú 
szociális alapvégzettség  személy, 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) – 
[kizárólag csecsem - és gyermekgondozó 
(OKJ) képesítéssel rendelkez  személy esetén] 

   orvos  orvos 
   gyógypedagógus  gyógypedagógus 
   gyógytornász  gyógytornász 
   konduktor  konduktor 
   gyógypedagógiai asszisztens  gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) 
   szaktanácsadó  csecsem - és kisgyermeknevel  (BA),  

orvos, pszichológus, pedagógus, fels fokú 
szociális alapvégzettség, véd n , intézetvezet , 
szakoktató; vagy bölcs dei szakgondozó 
(OKJ),  
csecsem - és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsem - és kisgyermeknevel -gondozó 
(OKJ)  

 módszertani szaktanácsadó fels fokú szociális alapvégzettség, pedagógus, 
pszichológus, vagy  
mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles 
családvédelmi tanácsadó, szociális 
igazgatásszervez  oklevéllel rendelkez : 
jogász, igazgatásszervez , szociológus, 
közgazdász szociálpolitikai szakon, népm vel , 
m vel désszervez , véd n , teológus, hittanár, 
hittantanár, vagy 
szociális menedzser oklevéllel rendelkez : 
véd n , teológus, hittantanár, hittanár 

3. Családi napközi  családi napközi szolgáltatást 
nyújtó személy 
a) családi napközit m ködtet k 
felkészít  tanfolyamával 
rendelkez  személy vagy 
b) a családi napközit m ködtet k 
felkészít  tanfolyamán túl egyéb 
szakképesítéssel rendelkez , a 
fenntartó döntése alapján egyéb 
munkakörben foglalkoztatott 
nevel , vagy kisgyermeknevel  
vagy segédgondozó 

 a) a családi napközit m ködtet k felkészít  
tanfolyamának [29/2003. (V. 20.) ESzCsM 
rendelet] elvégzése 
b) fels fokú szociális alapvégzettség, 
pedagógus, véd n  

  nevel  
kisgyermeknevel  

szociális alapvégzettség, pedagógus 
bölcs dei szakgondozó (OKJ),  
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csecsem - és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsem - és kisgyermeknevel -gondozó 
(OKJ), kisgyermekgondozó, -nevel  (OKJ),  
csecsem - és gyermekápoló (OKJ) 

   
 
 
 
 
segédgondozó 

 csecsem - és gyermekgondozó (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyel  II. (OKJ),  
pedagógiai asszisztens (OKJ),  
házi id szakos gyermekgondozó (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyel  (OKJ) 
alapfokú iskolai végzettség, dajka (OKJ), 
óvodai dajka (OKJ) 

 Családi napközi hálózat  családi napközis koordinátor  fels fokú szociális alapvégzettség, pedagógus, 
véd n , csecsem - és kisgyermeknevel  (BA), 
bölcs dei szakgondozó (OKJ),  
csecsem - és kisgyermeknevel -gondozó 
(OKJ)” 

 
 

2. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” alcím 2. pontja helyébe a 
következ  pont lép: 

 
(Ellátási forma  Intézményi munkakör  Képesítés) 

 

„2. Gyermekotthon  nevel   pedagógus, fels fokú szociális alapvégzettség, 
pszichológus, vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkez : 
teológus, hittanár, hittantanár 

   gyermekvédelmi asszisztens  gyermekotthoni asszisztens (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyel  I. (OKJ),  
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),  
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),  
pedagógiai asszisztens (OKJ),  
szociális asszisztens (OKJ) 

   gyermekfelügyel   gyermek- és ifjúsági felügyel  II. (OKJ),  
dajka (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyel  (OKJ),  
óvodai dajka (OKJ) 

   utógondozó, családgondozó  fels fokú szociális alapvégzettség, pedagógus, 
pszichológus, vagy  
mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles 
családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkez : 
véd n , teológus, hittantanár, hittanár 

   pszichológus  pszichológus, pszichiáter 
   növendékügyi el adó  jogász, igazgatásszervez , szociális szervez , 

humánszervez , személyügyi szervez  
   gyermekvédelmi ügyintéz   szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz  

(OKJ), szociális asszisztens (OKJ) 
   gyógypedagógus  gyógypedagógus 
   fejleszt  pedagógus  fels fokú pedagógus végzettség 
   módszertani szaktanácsadó  pedagógus, fels fokú szociális alapvégzettség, 

pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember, 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkez : teológus, hittanár, 
hittantanár 
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 A 0-3 éves korosztály ellátására  kisgyermeknevel   bölcs dei szakgondozó (OKJ),  
csecsem - és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsem - és kisgyermeknevel -gondozó 
(OKJ),  
kisgyermekgondozó, -nevel  (OKJ),  
csecsem - és gyermekgondozó (OKJ); 
vagy  
ezen képesítések valamelyikével rendelkez : 
véd n , pedagógus, fels fokú szociális 
alapvégzettség  személy,  

 nevel  pedagógus 
 utógondozó, családgondozó fels fokú szociális alapvégzettség, pedagógus, 

pszichológus, vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles 
családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkez : 
véd n , teológus, hittantanár, hittanár” 

 



3. melléklet a 28/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

„8. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez
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KAPCSOLATTARTÁSI NAPLÓ 
 
 

……………………………………. 
(a gyermek neve, törzsszáma) 

 
 
 
 
 
 
 

A kapcsolattartási napló vezetésének kezdete:…………év………hó ……….nap 
 
 
A kapcsolattartási napló vezetésének lezárta:…………év………hó ……….nap 

 
 
 



A
kapcsolat-

tartás
idõpontja

A
kapcsolat-

tartás
helye

A kapcsolattartás
formája (folyamatos,

idõszakos, telefon,
levél, elektronikus
levél, ajándékozás,

csomagküldés útján)

A
kapcsolat-

tartás
módja

felügyelt-
nem

felügyelt)

A
kapcsolat-
tartás idõ-

tartama

A kapcsolattartáson történtek rövid leírása,
ha arról a gondozónak van információja

A szülõ-gyermek kapcsolat alakulása

A
kapcsolat-

tartásra
jogosult
hozzá-
tartozó

neve

A kapcsolattartásra
jogosult észrevételei

A korlátozottan
cselekvõképes

gyermek véleménye
a kapcsolattartásról

A
kapcsolat-

tartásra
jogosult
hozzá-
tartozó

aláírása*

A kapcsolattartási
naplót vezetõ aláírása

* Ha a kapcsolattartás a gyermek elvitelével valósul meg, az aláírás igazolja a gyermek elvitelét, illetve visszahozatalát.”
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A Z A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G H A T Á R O Z A T A

Az Alkotmánybíróság 194/2010. (XII. 17.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, valamint mulasztásban

megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Kormány mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést követett el azzal,

hogy nem határozta meg a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének a lakáscélú állami

támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésén és 10. §-án alapuló eljárásának szabályait, és

annak döntésével szemben nem teremtette meg az érintettek számára a jogorvoslat lehetõségét.

Az Alkotmánybíróság felhívja a Kormányt, hogy jogalkotói feladatának 2011. március 31-ig tegyen eleget.

2. Az Alkotmánybíróság a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése és

10. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. Az indítványozó azt sérelmezi, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 9. § (5) bekezdése, illetve 10. §-a alapján a súlyosan mozgássérült személy részére nyújtható

– a mûszakilag akadálymentes lakás kialakításának többletköltségeire fordítandó – akadálymentesítési támogatás

iránti kérelmeket egy civil szervezet, jelesül a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

(a továbbiakban: MEOSZ) bírálja el, ami sérti az Alkotmány 2. §-át [tartalmilag (1) bekezdését], illetve az 57. §

(5) bekezdését. Az indítványozó indokolása szerint alkotmányellenes a „konkrét törvényi felhatalmazás nélkül

egyesületre bízott hatalomgyakorlás”, ahol a jogi garanciák nem adottak, civil szervezet ugyanis „nem lehet része

a három hatalmi ág egyikének sem, így a végrehajtó hatalomnak sem”. Az állami támogatások megítélésének

eljárásában – érvel az indítványozó – az „államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló törvénynek” érvényesülnie

kell, ugyanakkor az R. „az államigazgatási eljárás folyamatát elhagyja, és ezzel az igénylõ az államigazgatási eljárásról

szóló törvényben (...) foglalt ügyféljogával, panaszjogával és fellebbezési jogával élni nem tud”. Végezetül azt is

sérelmezi az indítványozó, hogy a jogszabály alapján nem világos, a MEOSZ milyen szempontok szerint hozza meg

döntését, „hitelesít” vagy utasít el egy-egy kérelmet.

Az Alkotmánybíróság beszerezte az önkormányzati miniszter véleményét.

II. 1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.”

„57. § (5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan

bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot

– a jogviták ésszerû idõn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan – a jelenlévõ országgyûlési képviselõk

kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.”

2. Az R. támadott rendelkezései:

„9. § (5) A támogatást a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) javaslata

alapján folyósítja az erre felhatalmazott hitelintézet. Egy személyre tekintettel állami támogatás csak egy alkalommal

vehetõ igénybe.”

„10. § (1) Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet az igénylõnek a lakóhelye szerint illetékes mozgássérültek

egyesületéhez kell benyújtania, a MEOSZ-hoz címzetten.

(2) A kérelmet mellékleteivel együtt a helyi szervezet a MEOSZ-hoz továbbítja, ahol a fõtitkár a javaslatot hitelesíti,

szükség esetén kiegészíti, majd a teljes iratanyagot továbbítja a folyósításra felhatalmazott hitelintézethez.
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(3) A támogatás cél szerinti felhasználásáról (a támogatás elköltésének módjáról, a megvalósított

akadálymentesítésrõl) a támogatott a támogatás folyósítását követõ 120 napon belül írásban beszámol a MEOSZ felé.

A megvalósított akadálymentesítést a MEOSZ ellenõrizheti.”

III. Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott.

Az Alkotmánybíróság mindenekelõtt megvizsgálta, hogy a kérelem pontosan mire irányul. Az indítványozó egyrészt

azt kifogásolja, hogy az R. törvényi felhatalmazás nélkül jogosítja fel a MEOSZ-t mint egyesületet hatósági

döntéshozatalra, illetve, hogy a MEOSZ eljárása során a közigazgatási eljárás szabályai nem érvényesülnek. Ehhez

képest másodlagos, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló kérelemnek

tekinthetõ az az indítványi elem, amely azt sérelmezi, hogy nincs megfelelõ részletességgel szabályozva, hogy

a MEOSZ mint igényelbíráló szerv milyen szempontok szerint hoz döntést, illetve, hogy a döntéssel szemben

a jogorvoslati út nem biztosított.

1. Az Alkotmánybíróság mindenekelõtt rámutat arra, hogy az R. megalkotása idején hatályos, az államigazgatási eljárás

általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 3. § (2) bekezdése szerint törvény, törvényerejû

rendelet vagy kormányrendelet a közigazgatási szerven kívül államigazgatási ügy intézésére más szervet is

feljogosíthat, amely az ügyben e törvény szerint jár el. Az Áe.-t felváltó, jelenleg hatályos Ket. hasonlóképpen

rendelkezik: a 12. § (3) bekezdés e) pontja alapján közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására törvény vagy

kormányrendelet jogosíthat fel nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervezetet. Ebbõl következõen nem

megalapozott az az indítványozói álláspont, mely szerint a magyar jogrendszerben nincs lehetõség arra, hogy

a Kormány a közigazgatási szervnek nem minõsülõ MEOSZ-nak adott esetben hatósági döntési jogkört adjon.

Ugyanakkor jelen ügyben is utalni kell a következõre.

„A jogbiztonság az állam – s elsõsorban a jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes

részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelmûek, mûködésüket tekintve kiszámíthatóak és

elõreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán az egyes normák

egyértelmûségét követeli meg, de az egyes jogintézmények mûködésének kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetõek

a jogbiztonság szempontjából az eljárási garanciák” [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.]. A „közigazgatási

szervek tevékenységével kapcsolatosan az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság elvébõl fakadó

követelmény a közigazgatás törvény alá rendeltségének követelménye is. Vagyis az a követelmény, hogy a társadalmi

viszonyokba közhatalom birtokában beavatkozó közigazgatási szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek

között, a jog által szabályozott eljárási rendben, az anyagi jog által megállapított keretek között hozzák meg

döntéseiket” [56/1991. (XI. 8.) AB határozat, ABH 1991, 454, 456.]. Az alanyi jogok és kötelezettségek érvényesítésére

szolgáló eljárási garanciák a jogbiztonság alkotmányos elvébõl következnek. Megfelelõ eljárási garanciák nélkül

mûködõ eljárásban a jogbiztonság szenved sérelmet [75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376, 383.].

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ez a közigazgatási szervnek nem minõsülõ, de hatósági döntési jogkörrel

rendelkezõ egyéb szervezetek (személyek) tekintetében is alapvetõ követelmény. A jogalkotó a közigazgatás törvény

alá rendeltségének a követelményét nem kerülheti ki azzal, hogy más, nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott

szervre (személyre) telepít hatósági döntési jogkört. A hatósági jogkör telepítése során a jogalkotónak biztosítania kell,

hogy az érintett szervezet az állampolgárok számára ismert (megismerhetõ), szabályozott eljárási rendben hozza meg

döntését.

Az Alkotmányban alapjogként biztosított jogorvoslathoz való jog [Alkotmány 57. § (5) bekezdésének elsõ mondata]

tartalma szerint azt biztosítja, hogy mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírói, államigazgatási vagy más hatósági

döntéssel szemben, amely jogát vagy jogos érdekét érinti. Az Alkotmánybíróság több alkalommal vizsgálta, hogy

az Alkotmány milyen határozatok ellen biztosítja a jogorvoslat lehetõségét. Kimondta többek között, hogy e jog nem

terjed ki a nem állami, pl. a munkáltatói (1129/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 604, 605.) vagy a tulajdonosi

(1534/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 602, 603.) döntésekre, és nem terjed ki az állami, de nem hatósági, pl. a katonai

elöljárói [485/D/1992. AB határozat, ABH 1992, 611, 613.; 578/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 590, 591.; 57/1993.

(X. 25.) AB határozat, ABH 1993, 349, 351.] döntésekre sem. Azt, hogy valamely állami vagy nem állami szerv döntése

hatóságinak minõsül-e az Alkotmány 57. § (5) bekezdése alkalmazásában, csak a konkrét szabályozási környezetre

tekintettel lehet eldönteni [37/2005. (X. 5.) AB határozat, ABH 2005, 413, 424.]. Az alapjog lényegi tartalma pedig

a jogalkotótól azt követeli meg, hogy a hatóságok érdemi, ügydöntõ határozatai tekintetében tegye lehetõvé

a valamely más szervhez, vagy ugyanazon szervezeten belüli magasabb fórumhoz fordulás lehetõségét [5/1992. (I. 30.)

AB határozat, ABH 1992, 27, 31.; 22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995, 108, 109.]. Az alkotmánybírósági eljárásban

a jogorvoslathoz való alapvetõ jog szempontjából valamely döntés érdemi, ügydöntõ volta a tételes jogok által
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ilyennek tartott döntésekhez képest viszonylagos: a vizsgált döntés tárgya és személyekre gyakorolt hatása által

meghatározott [1636/D/1991. AB határozat, ABH 1992, 515, 516.; 4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 48, 74–75.].

A kifejtettek alapján az indítványozónak a jogállamiság elvével és a jogorvoslathoz való joggal kapcsolatban

elõterjesztett alkotmányossági aggályainak megítélésekor döntõ jelentõségûnek minõsül a MEOSZ

akadálymentesítési támogatások odaítélésében játszott szerepének természete, jogi jellege. [Vö. 57/2009. (V. 20.) AB

határozat a médiakuratóriumok megalakításának szabályaival kapcsolatban (ABH, 2009, 479.)]

2. Az Alkotmánybíróság megvizsgálta a MEOSZ szerepét az akadálymentesítési támogatási kérelmek elbírálásának

folyamatában, és ennek keretében elõször áttekintette az akadálymentesítési támogatásra vonatkozó szabályozási

rezsimet.

2.1. Megállapítható egyrészt, hogy e támogatási formát az R. a – lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény és a fiatalok

otthonteremtési támogatása mellett – a közvetlen lakáscélú támogatások egyik fajtájaként szabályozza. Célja

a mozgásszervi fogyatékos, illetve súlyos mozgáskorlátozott személy részére a mûszakilag akadálymentes lakás

kialakításának többletköltségeihez való hozzájárulás [9. § (1) bekezdés], tehát egy egyszeri, vissza nem térítendõ

támogatásról, költség-kiegészítésrõl van szó. Az igénybevétel feltételeit az R. 1. § (3) bekezdése, 2–4. §-ai és 9–10. §-ai

tartalmazzák. Az R. a lakástámogatásokat az általános állami szociálpolitika részeként, de nem rászorultsági alapon

nyújtja: a jogalkotó által az R.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén – az abban foglalt alanyi körben –

a támogatás mint szociális ellátás a jogosultakat alanyi jogon illeti meg [Vö. 731/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 801,

804.]. Hangsúlyozni kell ugyanakkor azt is, hogy míg a közvetlen támogatások egyéb fajtái esetében a támogatás

összege pontosan meghatározott és a jogosultság objektív feltételeken nyugszik, addig az akadálymentesítési

támogatás esetében a jogalkotó csak a felsõ határt állapította meg (akadálymentes új lakás építéséhez, vásárlásához

legfeljebb kétszázötvenezer forint, meglévõ lakáson végzett akadálymentesítéshez legfeljebb százötvenezer forint

vehetõ igénybe), külön feltétel továbbá, hogy az érintett a) a mozgásukban nem akadályozottak használatára

tervezett és az érvényben lévõ általános építési elõírások szerint megépített lakóépületet, illetõleg az abban lévõ

lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerûen használni, és ezért

b) ahhoz, hogy az épületet, illetõleg lakását megfelelõen használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt

akadálymentessé tenni [9. § (2)–(3) bekezdések]. Ennek megfelelõen az akadálymentesítési támogatás

szükségességének a mérlegelése is a támogatásról történõ döntési folyamat részét képezi.

2.2. Az akadálymentesítési támogatás nyújtása során létrejövõ jogviszonyok összetettségét jól mutatják a szabályozási

konstrukciónak a következõkben felvázolt szabályai.

Az akadálymentesítési támogatás a II. fejezet 2. pontjában került szabályozásra, az R. 24. § (1) bekezdése szerint pedig

a R. II–VI. fejezeteiben meghatározott kölcsönök nyújtását, folyósítását, a törlesztés és a támogatások megállapítását,

valamint ezeknek a központi költségvetéssel való elszámolását hitelintézetek végzik. Az R. 24. § (15) bekezdése akként

rendelkezik, hogy a hitelintézet a támogatások folyósításáról és az azokkal való elszámolás rendjérõl, valamint

a pénzügyi ellenõrzéshez szükséges adatszolgáltatásról a miniszterrel és a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban:

Kincstár) szerzõdést köt. Létrejön tehát egyfelõl egy polgári jogi [a bizományi szerzõdéshez több elemében hasonló,

vö.: 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146, 156.] szerzõdéses jogviszony az állam és a hitelintézet között, illetve

egy ugyancsak polgári jogi – jellemzõen, de nem kötelezõen hitelszerzõdéssel kombinált – „támogatási szerzõdés”

a hitelintézet és az igénylõ között. A hitelintézet és az igénylõ közötti jogviszony lényeges jogszabályi-szerzõdési

elemét képezi az, hogy a hitelintézet által nyújtott kedvezmény terheit az állam viseli: a támogatásokat havi elszámolás

alapján az állam nevében a Kincstár megtéríti a folyósító hitelintézetnek.

Az R. 9. § (5) bekezdése értelmében a támogatást a MEOSZ javaslata alapján folyósítja az erre felhatalmazott

hitelintézet. A MEOSZ-nak a támogatás-igénylési folyamatban játszott szerepét az R. 10. §-a a részletezi:

az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet nem közvetlenül a hitelintézethez kell benyújtani, hanem a lakóhely

szerint illetékes mozgássérültek egyesületéhez, a MEOSZ-hoz címzetten. Ez minden, így a MEOSZ-ban (annak

valamelyik tagegyesületében) tagsággal nem rendelkezõ igénylõre is vonatkozik. A kérelmet mellékleteivel együtt

a lakóhelyi tagegyesület a MEOSZ-hoz továbbítja, ahol a fõtitkár a javaslatot hitelesíti, szükség esetén kiegészíti, majd

a teljes iratanyagot továbbítja a folyósításra felhatalmazott hitelintézetnek.

A MEOSZ-nak az R. 9. § (5) bekezdésében szabályozott úgynevezett javaslati jogából az Alkotmánybíróság álláspontja

szerint nem vezethetõ le egyértelmûen, hogy a hitelintézet csupán a MEOSZ pozitív állásfoglalása, kvázi engedélyezõ

döntése alapján folyósíthatna akadálymentesítési támogatást, illetve, hogy csak a MEOSZ által „javasolt” (jóváhagyott)

összeget fizethetné ki. Ugyanakkor a jogszabály ezzel ellentétes értelmezése sem kizárt. Az R. 10. § (2) bekezdésének

a támogatási javaslat „hitelesítésére” vonatkozó szabálya ugyanis döntési jogként is értelmezhetõ. Az értelmezési
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bizonytalanságot jelzi továbbá, hogy az Alkotmánybíróság megkeresésére az önkormányzati miniszter úgy

nyilatkozott, hogy a MEOSZ szerepe kizárólag egyfajta „szakértõi véleményként értelmezhetõ”, amely javaslat nem

jelent döntést a támogatás kifizethetõségérõl, és nem köti a támogatási döntést meghozó hitelintézetet. Ugyanakkor

az Alkotmánybíróság megkereste a MEOSZ fõtitkárát is, aki arról tájékoztatta a testületet, hogy a gyakorlat ettõl eltérõ

álláspontot követ: a MEOSZ nem csupán véleményt nyilvánít, hanem az R. felhatalmazása alapján valódi döntést hoz

a támogatási kérelmek tárgyában. A MEOSZ által kidolgozott belsõ, ún. LÁT (Lakás Átalakítási Támogatás)

ügyintézési-eljárási szabályzat alapján a helyi szervezetek döntenek a kérelmek befogadhatóságáról, majd az iratok,

illetve helyszíni környezettanulmány alapján elbírálják a kérelmeket. Pozitív elbírálás esetén a támogatási összeget is

tartalmazó javaslatot a helyi szervezet felterjeszti a MEOSZ-hoz. A MEOSZ Központ a javaslatot formai és tartalmi

szempontból ellenõrzi, és a támogatás megállapítása esetén „kifizetésre továbbítja” a pénzintézethez, ezzel

egyidejûleg értesíti a támogatásban részesülõ személyt a támogatás megállapításáról, a folyósítási javaslat

továbbításáról, illetve a támogatás összegérõl. Az önkormányzati miniszter tájékoztatása szerint nem fordult elõ olyan

eset, hogy a folyósító hitelintézet a támogatás kifizethetõségérõl a MEOSZ véleményével ellentétesen döntött volna.

A hitelintézetek tehát gyakorlatilag csak a MEOSZ által már „odaítélt” támogatások folyósítását végzik.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az alkotmányossági vizsgálat során nem hagyható figyelmen kívül

a jogszabálynak az élõ jogban megnyilvánuló normatartalma, vagyis jogszabály alatt annak értelmezett és alkalmazott

tartalmát együttesen kell érteni. Ez azt jelenti, hogy „amennyiben valamely jogszabály több lehetséges értelme közül

a jogalkalmazási gyakorlatban csak egyféle tartalommal realizálódik, akkor csak ez a normatartalom szolgálhat

az alkotmányossági vizsgálat alapjául is. Ellenkezõ esetben ugyanis az Alkotmánybíróság az eljárása során

a hatáskörébe nem tartozó önálló jogszabályértelmezést végezne, (...)” [57/1991. (XI. 8.) AB határozat, ABH 1991, 272,

277.].

Az Alkotmánybíróság ezért jelen ügy vizsgálata során abból a gyakorlat által elfogadott, követett és következetesen

alkalmazott értelmezésbõl indult ki, hogy a MEOSZ javaslattételi joga nem formális, nem adminisztratív aktus, hanem

valódi döntéshozatali tevékenység az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság tárgyában.

3. Az Alkotmánybíróság ezt követõen megvizsgálta a MEOSZ által hozott döntés jogi jellegét.

A MEOSZ nem közigazgatási szerv, ez ugyanakkor nem akadálya annak, hogy az akadálymentesítési támogatással

összefüggésben hozott döntése közigazgatási hatósági aktusnak minõsüljön: a Ket. 12. § (2) bekezdésének a) pontja

szerint közigazgatási hatósági ügy minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintõ jogot vagy

kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági

ellenõrzést végez.

Jelen ügyben tehát elsõsorban azt kellett eldönteni, hogy az akadálymentesítési állami támogatási kérelmek elbírálása

közhatalmi, hatósági jellegû döntés-e.

Az akadálymentesítési támogatás az ún. „Egyéb lakástámogatások” elõirányzatból finanszírozott, pénzügyi

lebonyolítását illetõen hitelintézeten keresztül folyósított szociális juttatás. Különös jellemzõje, hogy pontosan

meghatározott személyi kör számára igénybe vehetõ, kérelemre nyújtott, ugyanakkor nem pályázatos rendszerû: az R.

25/B. §-a alapján amennyiben a támogatási feltételeknek megfelelõ személy a számára az R.-ben biztosított igénylési

lehetõséggel él, akkor a támogatás nyújtását nem lehet megtagadni (Vö.: 882/B/1998. AB határozat, ABH 2001, 1277,

1280–1281.; 1177/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 1053.; továbbá: a Ket. Szakértõi Bizottságának szakmai véleményét

tartalmazó 20. számú módszertani állásfoglalás a Ket.-nek az állami támogatások odaítélésével kapcsolatos

eljárásokban való alkalmazásáról). Forráshiányra hivatkozással egyetlen kérelmezõ sem utasítható el. Mérlegelési jog

abban a vonatkozásban illeti meg a jogosultság elbírálására jogosult szervezetet, hogy az érintett számára a lakóépület

rendeltetésszerû használatához szükség van-e a tervezett munkálatokra, illetve, hogy ez milyen összegû

többletköltséggel biztosítható [R. 9. § (3) bekezdés]. A támogatás nem tételez fel kölcsönös szolgáltatásokat:

a támogatott fél kötelezettsége csak arra terjed ki, hogy a kapott pénzösszeget meghatározott célra, a saját ingatlanán

elvégzendõ – a kérelemben korábban megjelölt – akadálymentesítési célra fordítsa [Vö.: 5/1993. (II. 12.) AB határozat,

ABH 1993, 90, 92–93.]. A MEOSZ közbeiktatása az igénylõ és a folyósító hitelintézet között kötelezõ (obligatórius):

a hitelintézetek akadálymentesítési kérelmeket közvetlenül nem fogadhatnak be, ami azt jelenti, hogy amennyiben

a helyi szervezet vagy maga a MEOSZ elutasító döntést hoz (a támogatási kérelmet nem továbbítja), akkor az R. alapján

járó támogatás folyósítására nem kerül sor.

Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a MEOSZ döntése magán viseli az érdemi közigazgatási hatósági döntések

jellemzõit: mind a jogosultak körét, mind az igénybe vehetõ juttatás mértékét – jelen esetben maximális összegét –

a jogszabály határozza meg, a támogatásról való döntés során a MEOSZ feladata a tényállás tisztázása, valamint

az egyes jogosultakat megilletõ támogatás összegének a meghatározása. A MEOSZ így egyedi ügyben egyoldalú
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hatalmi aktussal dönt a kérelmezõt érintõ jogról (a szociális juttatás megítélésérõl és annak összegérõl is). A döntés

során a MEOSZ az ügy intézésére feljogosított, hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervnek, az igénylõ ügyfélnek,

a kérelmek elbírálása egyedi (hatósági) ügynek tekinthetõ.

A MEOSZ konkrét jogosultságot keletkeztetõ döntésének jellegén az Alkotmánybíróság megítélése szerint jelen

szabályozási környezetben nem változtat az sem, hogy a támogatás kifizetését pénzügy-technikailag a hitelintézetek

végzik (és az állam a kiutalt összegeket utólag téríti meg a hitelintézeteknek).

4. A kifejtettek alapján tehát megállapítható volt, hogy a MEOSZ-nak az R. szerinti eljárása és döntése magán viseli

az érdemi közigazgatási hatósági döntések jellemzõit. Az R. és a Ket. rendelkezéseinek egymásra tekintettel történõ

értelmezése azonban jelen ügyben nem vezet megoldásra. Hiába rögzíthetõ ugyanis, hogy a MEOSZ valójában –

tartalmilag – hatósági tevékenységet végez, ennek mégsem felel meg az eljárás jogi szabályozottsága.

A Ket. alkalmazása kétségtelenül szabályozott eljárási rendet jelentene [s ebben az esetben a Ket. 106. § (4) bekezdése

a jogorvoslati jogot is biztosítaná]. Ugyanakkor a Ket. 12. § (4) bekezdése alapján, ha nem közigazgatási feladat

ellátására létrehozott szervezetet (stb.) jogosítanak fel hatósági jogkör gyakorlására, akkor egyidejûleg meg kell

határozni azokat az ügyeket, amelyekben a Ket. rendelkezései az irányadók. Az R. esetében azonban erre nem került

sor, így a Ket. nem nyerhet alkalmazást az akadálymentesítési támogatások elbírálása során.

A jogalkotó azonban más eljárási szabályokat sem határozott meg. Ezért kényszerült a MEOSZ arra, hogy részletes

eljárási szabályzatát (LÁT-szabályzat) maga dolgozza ki. A jogállamiság követelményével azonban nem egyeztethetõ

össze egy ilyen, jogi szabályozást pótló, de a jogalkotás garanciális szabályainak meg nem felelõen alkotott és

bármikor – ellenõrizhetetlenül – módosítható, kötelezõ jogi erõvel nem bíró, belsõ szabályzat. Az eljárás jogi

szabályozatlansága és a jogi garanciák teljes hiánya bizonytalanságot okoz a kérelmezõk (támogatásra jogosultak)

körében, ráadásul visszaélésekre is vezethet.

Az Abtv. 49. § (1) bekezdése kimondja: Ha az Alkotmánybíróság hivatalból, illetõleg bárki indítványára azt állapítja

meg, hogy a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és ezzel

alkotmányellenességet idézett elõ, a mulasztást elkövetõ szervet – határidõ megjelölésével – felhívja feladatának

teljesítésére. A jogalkotó szerv jogszabály-alkotási kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás nélkül is

köteles eleget tenni, ha azt észleli, hogy a hatás- és feladatkörébe tartozó területen jogszabályi rendezést igénylõ

kérdés merült fel. Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg, ha alapvetõ

jog érvényesüléséhez szükséges garanciák hiányoznak, illetve, ha a hiányos szabályozás alapvetõ jog érvényesítését

veszélyezteti. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.] Az

Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést nemcsak akkor állapít meg, ha az adott tárgykörre

vonatkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB határozat ABH 1992, 204.], hanem akkor is, ha az adott

szabályozási koncepción belül az Alkotmányból levezethetõ tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik [22/1995.

(III. 31.) AB határozat ABH 1995, 108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB határozat ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB

határozat ABK 1998. május, 222, 225.]. A szabályozás tartalmának hiányos voltából eredõ alkotmánysértõ mulasztás

megállapítása esetében is a mulasztás, vagy a kifejezett jogszabályi felhatalmazáson nyugvó, vagy ennek hiányában,

a feltétlen jogszabályi rendezést igénylõ jogalkotói kötelezettség elmulasztásán alapul [4/1999. (III. 31.) AB határozat,

ABH 1999, 52, 56–57.].

Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a MEOSZ döntési jogosultságát megállapító szabályok a jogbiztonságot,

illetve a jogorvoslathoz való jogot önmagukban nem sértik. A megsemmisítésre irányuló indítványt ezért

az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak és a rendelkezõ rész második pontja szerint elutasította.

Alkotmányossági aggályt – mint az kifejtésre került – az vet fel, hogy a Kormány az R. megalkotásakor elmulasztotta

a MEOSZ eljárásának és döntésének a döntés jellegéhez igazodó hatásköri szabályozását, és így a döntéssel szembeni

jogorvoslat megfelelõ garantálását. Ezzel pedig a jogbiztonság követelményével és a jogorvoslathoz való

alkotmányos joggal összefüggõ, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet okozott. Az Alkotmánybíróság

leszögezi: a MEOSZ R. szerinti döntése meghozatalának alapjául szolgáló hatáskör minõsítése nem lehet értelmezéstõl

függõ kérdés. A jogalkotónak tisztáznia és egyértelmûen rögzítenie kell az akadálymentesítési támogatásokról való

döntés jogi jellegét (a jelenlegi szabályozási környezetben egyértelmûen hatósági ügyrõl van szó), és ennek

megfelelõen kell kijelölnie a döntésre jogosult szervet. Amennyiben nem közigazgatási szervet hatalmaznak fel

a döntéshozatalra, akkor az eljárási szabályokat is jogszabályban kell rendezni (a Ket.-re történõ utalással vagy más

módon). Továbbá garantálni kell a jogorvoslat lehetõségét is.
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Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a rendelkezõ rész 1. pontjában rögzített határidõvel felhívta a Kormányt

a jogalkotói mulasztás megszüntetésére.

Az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi

XXXII. törvény 41. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2010. december 14.

Dr. Bihari Mihály s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 104/B/2005.

K Ö Z L E M É N Y

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
k ö z l e m é n y e

a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról*

A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

(továbbiakban: Rendelet) 4. § (7) bekezdése alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a közlemény mellékleteként kiadja

a 2011. évre vonatkozó továbbképzési jegyzéket.

A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek:

– 2011. január 1-jétõl minõsítést szereztek, vagy

– érvényes minõsítéssel rendelkeznek, és a szervezõ a Rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a továbbképzési programok indítási

szándékát bejelentette.

A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minõsítés érvényességi idejét. A megjelentetett

továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplõ feltételek mellett a Rendelet 4. § (8) bekezdése alapján 2011. december 31-ig

szervezhetõk.

* A közleményt és annak mellékletét a Szociális Közlöny I. évfolyam 1. számának CD-melléklete tartalmazza, amely az elõfizetõknek megküldésre került.
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T Á J É K O Z T A T Á S

T á j é k o z t a t á s
 a szociális szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési szabályok változásáról

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2011. január 1-jei módosítása következtében bõvült azoknak az ellátásoknak
a köre a szociális területen, amelyek mentesülnek a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól. 

A törvény 243. § d) pontja értelmében nem kell lefolytatni közbeszerzési eljárást, ha bármelyik szociális szolgáltatás körében
ellátottak vagy gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek vagy utógondozói ellátásban részesülõk teljes
ellátására

- árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése történik és
- az áru vagy szolgáltatás értéke nem haladja meg a közösségi közbeszerzési értékhatárokat (a törvény 30–32. §-a szerint 125 000, 

illetve 193 000 euró).
Az eddigi szabályokhoz képest új elemként jelenik meg valamennyi szociális szolgáltatás (a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59–85/A. §-aiban meghatározott ellátások) mentessége. Az értékhatárok tekintetében nincs
jelentõsége a nemzeti közbeszerzési értékhatár (8 millió forint) elérésének, mivel a mentesség okán az ezen felüli, de a közösségi
közbeszerzési értékhatárokon belüli beszerzések esetén nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

P á l y á z a t i  f e l h í v á s o k
álláshelyek betöltésére

Budapest Fõváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) pályázatot hirdet a Budapest Módszertani Szociális
Központ és Intézményei (1134 Budapest, Dózsa György út 152.)

pénzügyi munkakör mellett gazdasági vezetõ

beosztás ellátására.
Az intézmény tevékenységi köre: 2300 fõ ellátását biztosító hajléktalanokat segítõ szociális intézmény, 320 fõ munkavállalót

foglalkoztat 14 telephelyen, 5 ellátási formában, illetve egy gazdasági társasággal rendelkezik. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági, mûszaki

tevékenységének szervezése, irányítása, ellenõrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése,
folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások, az intézmény
tevékenységével összefüggõ közbeszerzési feladatok, személyzeti és munkaügyi feladatok szervezése, irányítása. Az intézményi
gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladat ellátás megvalósításának folyamatos ellenõrzése. Külsõ
szervezetek számára készített adatszolgáltatások szervezése, ellenõrzése, bevallások, statisztikai jelentések készíttetése. Pályázatok
figyelése, a pályázatok elkészítése, az elszámolás lebonyolítása. Kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, egyéb
szakhatóságokkal. Ellenõrzésekben való aktív részvétel. Könyvelési feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek:
– fõiskola, pénzügyi, gazdasági felsõfokú végzettség és államháztartási szakon regisztrált mérlegképes könyvelõ,
– évi minimum 1,5 milliárd forintos költségvetési intézményben legalább 3 év gazdasági vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ,

illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, 
– a közalkalmazotti jogviszony tekintetében 4 hónapos próbaidõ elfogadása.
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Elvárt kompetenciák: 
– kiváló szintû döntési képesség, 
– kiemelkedõ kommunikációs és tárgyalóképesség, 
– szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– vezetõi tapasztalatot igazoló okiratok,
– nyilatkozat a vezetett intézmény költségvetésének összegére vonatkozóan,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejét elfogadja.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 28.
A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton Budapest Fõváros Önkormányzata címére kell benyújtani (1052

Budapest, Városház u. 9–11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 18/1747/2010.,
valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezetõ – BMSZKI.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázaton megfelelt jelentkezõket
eseti bizottság meghallgatja, majd a bizottság javaslatát mérlegelve fõpolgármester úr dönt a nyertes pályázó személyét illetõen.
A pályázók a döntést követõ 5 munkanapon belül levélben kapnak értesítést az eredményrõl. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Pelle József intézményvezetõ a 06-1/320-3095-ös telefonszámon.

***

Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fõ tér 3.) pályázatot hirdet az Óbudai
Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ (1033 Budapest, Benedek Elek u. 1–3.) 

intézményvezetõi (magasabb vezetõi)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az integrált Intézmény Alapító Okirat szerinti zavartalan mûködésének, színvonalas

szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenõrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói
jogkör gyakorlása.

Az Intézmény közfeladatai: szociális alapszolgáltatások nyújtása (fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek
nappali ellátása, támogató szolgáltatás, intézményen belüli szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció, valamint
fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében).

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.1. és 6.2. vagy 9.2. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú

szakképzettség valamelyike (a rendelet 113. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével),
– szociális szakvizsga megléte, vagy annak hiányában a megbízást követõ két éven belüli megszerzése,
– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú 

szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CLII. törvény alapján a pályázat elnyerése esetén.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– egyéb szakirányú felsõfokú szakképesítés,

– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést és az egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát,

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálásáról szóló képviselõ-testületi határozatban meghatározott naptól (legkorábban
2011. március 1-jétõl).

Illetmény, juttatás: a Kjt. alapján, valamint a magasabb vezetõi pótlékra a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet
I.1.b. alpontjának rendelkezései az irányadók, egyéb juttatások a Közalkalmazotti Szabályzat szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján
történõ megjelenéstõl számított 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2011. január 17.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot egy példányban, írásban, 

– személyesen a Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Munkaügyi Irodáján
(1033 Budapest, Fõ tér 3., I. em. 26.) vagy

– postai úton az 1300 Budapest, Pf. 102. címre

kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetõi pályázat, 1/B/83-1/2011.”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés (várhatóan
2011. február 24.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a megbízásról – a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdéseiben
foglaltak figyelembevételével – az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság véleményét mérlegelve a
képviselõ-testület dönt.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt Dr. Gallóné Nagy Judit, a Szociális Szolgáltató Fõosztály fõosztályvezetõje
a 437-8662-es telefonszámon.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

***

Dusnok Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (6353 Dusnok, István király u. 9.) pályázatot hirdet a Gondozási
Központ (6353 Dusnok, Köztársaság u. 10.) 

intézményvezetõi

munkakörének részmunkaidõben – napi 4 órában – történõ betöltésére. 

Az intézmény tevékenységi köre: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás (idõsek klubja), gyermekjóléti
szolgáltatás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: 

– az intézmény munkájának, gazdálkodásának színvonalas vezetése, irányítása; 

– a munkáltatói jogok gyakorlása az alkalmazottak felett; 

– az intézmény folyamatos mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6353 Dusnok, Köztársaság u. 10.
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Pályázati feltételek: 
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szakirányú szakképzettség,
– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– szociális szakvizsga,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai életrajzot,
– 1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést és a szociális szakvizsgát igazoló okiratokat vagy azok másolatait,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

– a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt. szerint. Szolgálati lakás nem biztosított. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 28. 
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. január 10.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Dusnok Község Önkormányzata polgármesterének, Palotai Péternek címezve kell

benyújtani (6353 Dusnok, István király u. 9.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bajai Bernadett jegyzõ nyújt a 78/501-705-ös telefonszámon.

***

Gödöllõ Város Önkormányzata (2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet az 1. számú Városi Bölcsõde
(2100 Gödöllõ, Palotakert 17.)

bölcsõdevezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény által ellátandó feladatok: 
– az 1. számú Városi Bölcsõde munkájának koordinálása, szakmai tevékenységének tervezése, szervezése;
– az intézmény mûködését érintõ pályázati lehetõségek figyelése, pályázatok készítése;
– személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/2. B) pontjában meghatározott képesítés,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.
Elvárt kompetenciák: kiváló kapcsolatteremtõ, kommunikációs és irányító készség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
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– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 
– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. május 1-jétõl 2016. április 30-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés: a Kjt. rendelkezései szerint, magasabb vezetõi pótlék a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 5. 
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel idõpontja: 2010. 

december 5.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, két példányban Dr. Gémesi György polgármesterhez kell

benyújtani (2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az 1. számú Városi Bölcsõde vezetõi állására.
Kódszám: 108/249-7/2010.”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatokról a bizottsági meghallgatást és a javaslatkialakítást követõen a képviselõ-testület
dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testület 2011. áprilisi ülése.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ Dr. Tamás Márta irodavezetõtõl a 28/529-188-as telefonszámon.

***

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés Elnöke (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) pályázatot hirdet az „Angolkert”
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idõsek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (5200
Törökszentmiklós, Deák F. u. 100.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi köre: 150 férõhelyen pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni ellátása, 20 férõhelyen pszichiátriai

betegek rehabilitációs intézményi ellátása, a fegyverneki telephelyen 68 férõhelyen idõsek ápoló-gondozó otthoni ellátása.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése,

irányítása, ellenõrzése.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2., illetve 9.3. pontjaiban meghatározott szakirányú szakképzettség a

rendelet 113. §-ában foglaltak figyelembevételével,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot a jelenlegi munkahely, munkakör, besorolás, illetmény megjelölésével,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (tartalmazza a büntetlen elõélet igazolását, valamint azt, hogy nem áll

olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé),
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan létesített jogviszony
esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével –
4 hónap próbaidõ kikötésével. 
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2016. április 30-ig.

Az álláshely betölthetõ: 2011. május 1. napjától.

Juttatások: a Kjt. alapján. Szolgálati lakás biztosított.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 25. 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján való megjelenés idõpontja: 2011. január 25.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés
elnöke részére (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) és elektronikusan az info@jnszm.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a megyei közgyûlés 2011. áprilisi ülése.

A pályázattal kapcsolatban információt nyújt a Mûvelõdési és Népjóléti Iroda az 56/505-351-es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés Elnöke (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) pályázatot hirdet a „Tóparti Otthon”
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye (5235 Tiszabura-Pusztataskony,
Ságvári u. 1.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: 155 férõhelyen fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátása az
intézmény székhelyén, 34 férõhelyen fogyatékosok ápoló-gondozó, illetve rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Kunhegyesen.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése,
irányítása, ellenõrzése.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.3., illetve 6.4. pontjaiban meghatározott szakirányú szakképzettség a
rendelet 113. §-ában foglaltak figyelembevételével,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot a jelenlegi munkahely, munkakör, besorolás, illetmény megjelölésével,

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (tartalmazza a büntetlen elõélet igazolását, valamint azt, hogy nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé),

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan létesített jogviszony
esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével –
4 hónap próbaidõ kikötésével. 

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2016. április 30-ig.

Az álláshely betölthetõ: 2011. május 1. napjától.

Juttatások: a Kjt. alapján. Szolgálati lakás biztosított.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 25. 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján való megjelenés idõpontja: 2011. január 25.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés
elnöke részére (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) és elektronikusan az info@jnszm.hu e-mail címre kell benyújtani.
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A pályázat elbírálásának határideje: a megyei közgyûlés 2011. áprilisi ülése.

A pályázattal kapcsolatban információt nyújt a Mûvelõdési és Népjóléti Iroda az 56/505-351-es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Karcagi Többcélú Kistérségi
Társulás Idõsek Otthona (5300 Karcag, Horváth Ferenc u. 1.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: 

– az intézmény zavartalan mûködésének biztosítása, színvonalas irányítása, ellenõrzése,

– a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint 5 éves szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a képesítést, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatát,

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

– a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– sikeres pályázat esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Az álláshely betölthetõ: várhatóan 2011. április 1. napjától.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, várhatóan 2011. április 1-jétõl 2016. március 31-ig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony (magasabb vezetõi kinevezés) határozatlan idõre szól, az
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Juttatás: a Kjt. szerint.

A pályázata benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján
történõ megjelenéstõl számított 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2011. január 25.).

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke részére kell benyújtani (5300 Karcag,
Kossuth tér 1.).

A pályázat elbírálásának módja, határideje: a pályázatot elõkészítõ bizottság véleményezi, majd a Társulási Tanács dönt a pályázat 
benyújtási határidejét követõ 30 napon belül, illetve a legközelebbi soros ülésen.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Lõrincz Mária az 59/500-631-es telefonszámon.

***

Komárom-Esztergom Megye Közgyûlésének Elnöke (2800 Tatabánya, Fõ tér 4.) pályázatot hirdet a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézménye (2800 Tatabánya-Síkvölgy)

igazgatói

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona, lakóotthona és fogyatékos személyek
rehabilitációs otthona.
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Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében elõírt szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent: 
– vezetõi gyakorlat,
– szociális szakvizsga,
– nyelvismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai életrajzát,
– 90 napnál nem régebbi, a büntetlen elõéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okiratokat vagy azok közjegyzõ által hitelesített másolatait,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– pályázati anyagát a bizottságok és a közgyûlés megismerje, abba betekintsenek,
– a testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2011. május 1-jétõl 2016. április 30-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A munkáltató a Kjt. 41. §-a szerinti munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítéséhez nem járul hozzá.
Bérezés és juttatás: a Kjt., valamint munkáltatói döntés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes

oldalán történõ megjelenést követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2011. január 27.).
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot egy példányban kell benyújtani a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés

elnöke, Popovics György címére (2800 Tatabánya, Fõ tér 4.). A pályázatot „Igazgatói pályázat” megjelöléssel kell ellátni.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a pályázatot – személyes meghallgatás után – a pályázat elõkészítõje által

esetenként összehívott bizottság véleményei, majd a Közgyûlés bírálja el a benyújtást követõ 60 napon belül.
Az intézményrõl további információt a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal szociális referense, Dr. Imre Eszter

nyújt a 34/517-158-as telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek

nyilvánítsa.

***

Szikszó Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) pályázatot hirdet a Városi Óvoda,
Alapszolgáltatási Központ és Védõnõi Szolgálat (3800 Szikszó, Rákóczi u. 60.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:
– óvodai nevelés,
– étkeztetés,
– nappali ellátás (idõsek klubja),
– házi segítségnyújtás,
– családsegítés,
– gyermekjóléti szolgálat.
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Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.

Pályázati feltételek:
– a szociális feladatokhoz: az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének .I Rész I/1. pontjában elõírt felsõfokú képesítés, 
– az oktatási feladatokhoz: az 1993. évi LXXXIX. törvény 18. §-a szerinti felsõfokú végzettség (óvodapedagógus szakképesítés),
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a képesítést igazoló okiratok másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
Az álláshely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 1.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. I. 27. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Szikszó Város Önkormányzatának képviselõ-testülete címére

kell benyújtani (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
J/133/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában meghatározott véleményezési határidõ
lejártát követõen a pályázat elbírálásáról Szikszó Város Önkormányzatának képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

***

A nemzetközi gyermekvédelmi szervezet tagjaként tevékenykedõ SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa szakembert 
keres központi irodájába

gyermek- és ifjúságvédelmi
programfejlesztési

fõmunkatárs

munkakör betöltésére.

Fõbb feladatok:
– a nemzetközi gyermekvédelmi szervezet programpolitikájának megvalósítása Magyarországon,
– gyermek-, család- és ifjúságvédelmi fejlesztési stratégia, tervek, programok szakmai és pénzügyi kidolgozása, bevezetése és

irányítása,
– a nemzetközi szervezet hazai, gyermek- és ifjúságvédelmi minõségellenõrzõ rendszerének kidolgozása és bevezetése hazai és

nemzetközi sztenderdek alapján.
A pályázó iránti elvárásaink:
– egyetemi végzettség,
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– minimum 5 év gyakorlat család- és gyermekvédelmi programokban,
– minimum 2 éves vezetõi gyakorlat,
– programmenedzselési tapasztalat,
– nemzetközi és nemzeti gyermekjogi ismeretek,
– szociális érzékenység,
– kiváló angol nyelvtudás,
– „B” kategóriás jogosítvány.
Amennyiben pályázatunk felkeltette érdeklõdését, kérjük, hogy a munkakör megjelölésével küldje el 
– magyar és angol nyelvû motivációs levelét,
– magyar és angol nyelvû fényképes, részletes szakmai önéletrajzát, 
a megjelenést követõ 15 napon belül az alábbi címre: hr@sos.hu
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû kö te tét

Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás so-
rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé
nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szo-
kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va la-
mint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ
„har ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler
Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl
a  Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944
de cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az
ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ
jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le-
tek be me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, 
ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó
és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma-
gyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd
az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be?
A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet tá maszt ja alá.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 2898 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 1995 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), illetve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1995 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 2688 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2688 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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