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J O G S Z A B Á L Y O K

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról1

(a módosításokkal egységes szerkezetben)2

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Jogok Egyezségokmányában, továbbá a szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján, valamint a

jövõ nemzedékért és a szociális segítségre szorulókért érzett felelõsségtõl vezérelve az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:3

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Cím
A törvény célja

1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megõrzése érdekében meghatározza az állam

által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit,

valamint érvényesítésének garanciáit.

(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb

ellátásokat is megállapíthatnak.

2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi

közösségeknek a tagjaikért viselt felelõsségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak

a feladata.

II. Cím
A törvény hatálya

3. § (1)4 E törvény hatálya – a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed a Magyarországon élõ

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2)5 E törvény hatálya a 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben

foglaltakon túlmenõen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerõsítõ országoknak Magyarország területén

jogszerûen tartózkodó állampolgáraira is.

(3)6 E törvény hatálya kiterjed

a)7 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló

törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ

személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idõpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a

szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja,

és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett

lakóhellyel rendelkezik, valamint
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1 A törvényt az Országgyûlés az 1992. december 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1993. január 27.
2 A 2012. május 1-jén hatályos állapot.
3 A preambulum a 2011: CCI. törvény 67. § a) pontja szerint módosított szöveg.
4 A 2011: CCI. törvény 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.
5 A 2011: CCI. törvény 67. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.
6 A 2011: CCI. törvény 67. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.
7 A 2011: CCI. törvény 67. § b) pontja szerint módosított szöveg.



b)8 a 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott idõskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági

rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a továbbiakban:

uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,

amennyiben az ellátás igénylésének idõpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(4)9 A 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott idõskorúak járadéka tekintetében a törvény hatálya kiterjed a

magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya)

rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy rendelkezik a polgárok személyi adatainak és

lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

(5) E törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának

elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony fõbb

elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét,

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végzõ

személy adatainak mûködési nyilvántartására vonatkozó szabályokat.

(6)10 E törvény hatálya nem terjed ki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint

e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.), a társadalombiztosítási

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), a magánnyugdíjról és a

magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mny.), a kötelezõ

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb.), a családok támogatásáról

szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.), a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.), a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a megváltozott munkaképességû

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény11 hatálya alá tartozó ellátásokra.

(7) A hadigondozottaknak, a hadkötelezettség alapján katonai vagy polgári szolgálatot teljesítõknek és

hozzátartozóiknak járó különleges pénzbeli ellátásokról, a nemzeti gondozásról, valamint a foglalkozási

rehabilitáció keretében nyújtott ellátásokról külön törvény rendelkezik.

Nem terjed ki a törvény hatálya a külön jogszabály alapján az egészségkárosodottak részére megállapítható

pénzbeli ellátásokra.

(8) E törvény hatálya nem terjed ki azokra a lakhatást biztosító szolgáltatásokra, amelyek esetében

a) a szolgáltatást igénybe vevõnek,

b) hozzátartozójának [a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. §

b) pontja],

c) a szolgáltatást igénybe vevõ tartására jogszabály, szerzõdés vagy bírósági határozat alapján köteles

személynek, vagy

d) a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizetõ személynek

a szolgáltatás nyújtására szolgáló ingatlanon tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, lakáshasználati joga vagy

bérleti joga áll fenn (nyugdíjasház).

4. § (1) 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
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8 A 3. § (3) bekezdés b) pontja a 2010: XCII. törvény 1. §-a szerint módosított szöveg.
9 A 2011: CV. törvény 27. §-ával megállapított szöveg.
10 A (6) bekezdés a 2011: CXCI. törvény 142. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
11 Lásd a 2011: CXCI. törvényt.



ab) azon bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;

b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármû, továbbá vagyoni

értékû jog, amelynek

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetõleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének a harmincszorosát, vagy

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a

nyolcvanszorosát

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági

feltételeinek vizsgálatánál nem minõsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy

életvitelszerûen lakik, az a vagyoni értékû jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a

mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû;

c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli

hozzátartozók közössége;

d) közeli hozzátartozó:

da) a házastárs, az élettárs,

db) 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,

dc) 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 továbbiakban: fogyatékos gyermek),

dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülõ,

illetve a szülõ házastársa vagy élettársa;

e) egyedülélõ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;

f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ

személyek közössége;

g) szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely kizárólag a 60–65/E. §-ban meghatározott

szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a szociális

szolgáltatókra a szociális intézményekre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni;

h) szociális intézmény: az e törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást nyújtó

szervezet;

i)12 rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az

öregségi nyugdíj, a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék, az

átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott

munkaképességû személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi

járadék, a növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve

az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élõ,

illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó

személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói

baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres

szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak

és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás,

az idõskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást

helyettesítõ támogatás,, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésû

pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított

egyéb azonos típusú ellátás;
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12 A 2011: CXCI. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.



j) keresõtevékenység, ha e törvény másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel járó

tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi

tiszteletdíj mértéke a kötelezõ legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint

mezõgazdasági õstermelõi igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a

személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe

venni; nem minõsül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján

biztosított juttatás;

k) aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetõleg a 62. életévet be nem

töltött személy

l) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha

élettársa van;

m) fenntartó:

ma)13 a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és

együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a, illetve 16. §-a szerinti intézményi

társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, a települési nemzetiségi

önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),

mb)14 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási

közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti nyilvántartásba vett egyház, illetve annak belsõ egyházi

jogi személye (a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó), nem minõsül egyházi fenntartónak az a jogi

személy, amely más típusú szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a civil szervezet,

annak alapszabályban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító

okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, a gazdasági társaság,

mc)15 az egyéni vállalkozó,

md)16 az ma)–mb) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyû jogi személy, jogi személyiség

nélküli gazdasági társaság és egyéni cég,

me)17 az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes valamely államban

(a továbbiakban: EGT-állam), valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött

nemzetközi szerzõdés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az

EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek – az EGT-államoktól eltérõ más államban honos

vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [az mc)–me) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt:

nem állami fenntartó];

ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális szolgáltatót,

illetve szociális intézményt létesít és mûködtet.

n)

(1a)18 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,
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13 A 4. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontja a 2011: CLXXIX. törvény 192. § a) pontjával megállapított szöveg.
14 A 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja a 2011: CCVI. törvény 40. §-ával megállapított szöveg.
15 A 4. § (1) bekezdés m) pont mc) alpontja a 2009: CXV. törvény 47. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
16 A 4. § (1) bekezdés m) pont md) alpontja a 2009: CXV. törvény 47. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
17 A 4. § (1) bekezdés m) pont me) alpontja a 2010: XXXIX. törvény 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
18 A 4. § (1a) bekezdését a 2010: CLXXI. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be.



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)19 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)20 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) E törvény 6. §-a és a II – III. Fejezet alkalmazásában hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkezõ

személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(3) E törvény 7., 78., 84. és 89. §-ainak alkalmazásában hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás

céljára szolgáló helyiségben tölti.

(4) Ahol e törvény önkormányzati társulást említ, ott – eltérõ rendelkezés hiányában – többcélú kistérségi

társulást is kell érteni.

(5) Ahol e törvény jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak

a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

(6)21 A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos közigazgatási hatósági

eljárásokban a szociális hatóság által hozott elsõfokú döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.

(7)22 A krízishelyzetbe került személyek egyszeri támogatásával kapcsolatos eljárásban hozott döntéssel szembeni

jogorvoslatra a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében adható egyszeri segélyre vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni.

III. Cím
A szociális igazgatás általános szabályai

Eljárási rendelkezések

A szociális igazgatás szervei

4/A. § (1) Az e törvényben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket

a) a helyi önkormányzat képviselõ-testülete,

b) a települési önkormányzat polgármestere,

c) a települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ),

d) a szociális hatóság

gyakorolja (a továbbiakban az a)–d) pontokban foglaltak együtt: szociális hatáskört gyakorló szerv).
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19 A 4. § (1b) bekezdését a 2010: CLXXI. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be.
20 A 4. § (1c) bekezdését a 2010: CLXXI. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be.
21 A 2009: LVI. törvény 65. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult és megismételt

eljárásokban kell alkalmazni.
22 A 4. § (7) bekezdését a 2009: LVI. törvény 416. § (14) bekezdése iktatta be.



(2) A jegyzõ szakmai irányítását a szociális hatóság látja el.

(3)–(5)

5. § (1)23 A pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra jogosultság, a jogosultat érintõ jog és kötelezettség

megállapítására, továbbá a hatósági ellenõrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A szociális hatáskört gyakorló szerv tájékoztatást nyújt

a) az e törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételi feltételeirõl és az igényléshez

szükséges iratokról,

b) az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal

kapcsolatban a helyben igénybe vehetõ ellátások és szolgáltatások körérõl, feltételeirõl és az

igénybevétel eljárási kérdéseirõl.

6. § A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes,

amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában

tartózkodási helyeként megjelölte.

7. § (1) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak

átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét

veszélyezteti.

(2)24 Az ellátást biztosító követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését a hatáskörrel és illetékességgel

rendelkezõ szervtõl.

8. § (1)25 A szociális hatáskört gyakorló szerv vezetõje az eljárási határidõt annak letelte elõtt – indokolt esetben – egy

ízben, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.

(2)26 A Ket. 26. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint belföldi jogsegély érdekében megkeresett szerv tíz napon

belül teljesíti a jogsegélyt.

9. § A szociális ellátásban részesülõ a jogosultság feltételeit érintõ lényeges tények, körülmények

megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

10. § (1)27 A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezõt, hogy családja vagyoni,

jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a

települési önkormányzat képviselõ-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a

nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait rendeletben szabályozza.

(2) A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve õstermelõi tevékenységbõl (a továbbiakban

együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem

benyújtásának hónapját közvetlenül megelõzõ tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi

átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással

már lezárt idõszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében

kell beszámítani.
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23 A 2009: LVI. törvény 65. és 66. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult és

megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
24 A 7. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 65. és 66. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét

követõen indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
25 A 2010: CLXXI. törvény 34. § 2. pontja szerint módosított szöveg.
26 A 8. § (2) bekezdését a 2009: LVI. törvény 65. §-a hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult

és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
27 A 2009: LVI. törvény 65. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult és megismételt

eljárásokban kell alkalmazni.



(3) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétõl eltelt idõtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi

átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idõtartama alapján kell kiszámítani.

(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelõzõen megszûnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszûnt,

c)28 a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegét

meghaladó részét.

(5)29 A vállalkozási tevékenység akkor tekinthetõ megszûntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni

vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszûnt, az õstermelõi igazolványt visszaadták

vagy visszavonták, illetõleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékbõl.

(6) Ha az önkormányzat vagy annak jegyzõje hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján

a kérelmezõ életkörülményeire tekintettel az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat

vitatja, felhívhatja a kérelmezõt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon

fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek

meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplõ jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek

figyelembevételével vélelmezhetõ.

(7)30 A szociális hatáskört gyakorló szervek megkeresésére az állami adóhatóság tizenöt napon belül köteles

közölni a szociális ellátást igénylõ, valamint – írásbeli felhatalmazás alapján – az egy fõre jutó havi jövedelem

kiszámításánál figyelembe veendõ személy személyi jövedelemadójának alapját.

(8)31 Ha a 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához az Európai

Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam, illetve olyan

állam, 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, hatáskörrel és

illetékességgel rendelkezõ hatóságának igazolása szükséges, akkor közvetítõ szervként a kincstár jár el.

A kincstár közvetítõi eljárásához a megkeresõ szervnek meg kell adnia a megkeresendõ külföldi hatóság

nevét, postacímét, és a pontos kérdést, amelyre választ kíván kapni.

(9)32 A szociális hatáskört gyakorló szervek megkeresésére a kincstár három hónapon belül köteles a (8) bekezdés

szerinti eljárást lefolytatni.

11. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv határozatának bírósági felülvizsgálatára vonatkozó eljárás során

ideiglenes intézkedésnek van helye. A bíróság a fél kérelmére ideiglenes intézkedésként rendelkezhet

a) normatív pénzbeli szociális ellátás folyósításáról;

b) természetben nyújtott szociális ellátás biztosításáról;

c) személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménybe való beutalásról;

d) a szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve ezek fenntartójával fennálló szociális szolgáltatási,

intézményi jogviszony (a továbbiakban együtt: intézményi jogviszony) fenntartásáról.

(2) A bíróság az ideiglenes intézkedésrõl végzéssel határoz. Az ideiglenes intézkedés már a jogosultság alapjául

szolgáló tények valószínûsítése esetén is megtehetõ.

(3) A 102. § (4) bekezdése, a 115. § (5) bekezdése és a 119/B. § (4) bekezdése alapján indított perben a bíróság

soron kívül jár el.

(4) A bíróság (3) bekezdés szerinti eljárása illetékmentes, az ellátottat, törvényes képviselõjét és a térítési díjat

vagy az egyszeri hozzájárulást megfizetõ személyt teljes költségmentesség illeti meg.
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28 A 2011: CXCI. törvény 142. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
29 A 2009: CXV. törvény 47. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
30 A 2010: CLXXI. törvény 34. § 3. pontja szerint módosított szöveg.
31 A 2009: CIX. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
32 A 2009: LVI. törvény 65. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult és megismételt

eljárásokban kell alkalmazni.



12. §33 Ha a törvény másként nem rendelkezik, a bíróság az e törvényben szabályozott, szociális igazgatási eljárásban

hozott határozatot megváltoztathatja.

13. § (1) A jogosult a jogerõs határozatból eredõ igényét a határozat kézhezvételétõl számított hat hónapon belül

érvényesítheti.

(2) Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerõsen megállapítják, az – ha e

törvény másként nem rendelkezik – a kérelem benyújtásától esedékes.

14. § A szociális hatáskört gyakorló szerv által a szociális igazgatási eljárásban hozott kötelezettséget megállapító

határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy év eltelte után nincs helye végrehajtásnak.

15. §34

16. § A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

17. § (1) Az e törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy e törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást

meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemûen igénybevevõt pedig kötelezni kell

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak

megfelelõ pénzegyenérték megfizetésére;

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének

megfizetésére [a továbbiakban: a)–c) pont alattiak együtt: megtérítés].

(2)35 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.

(3) A szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosulatlanul és rosszhiszemûen igénybe vett ellátás megtérítését az

igénybevételrõl való tudomásszerzésétõl számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a

megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtõl, illetõleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszûnésétõl egy

év már eltelt.

(4) Ha a jegyzõ a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve

pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan

veszélyeztetné – méltányosságból

a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy fõre jutó havi

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

b) részletekben fizettetheti meg.

(5) Ha a helyi önkormányzat képviselõ-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a

megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a

kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben fizettetheti meg.

(6)–(7)

(8)
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33 A 12. § a 2009: LVI. törvény 65. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult és

megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
34 A 15. §-t a 2009: LVI. törvény 65. §-a hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult és

megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
35 A 17. § (2) bekezdése a 2010: CLXXI. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.



Adatkezelés

18. § A jegyzõ a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és

megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a)36 a jogosult természetes személyazonosító adatait;

b) a jogosult állampolgárságát, illetõleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását;

c) a jogosult belföldi lakó-, illetõleg tartózkodási helyét;

d) a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait;

e) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;

f) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést;

g) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat;

h)37 a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét;

i)38 a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét,

hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot;

j) az aktív korúak ellátására jogosult személynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez

szükséges jognyilatkozatok hiányában vagy a jognyilatkozatok alakszerûségére vonatkozó

rendelkezések megsértésével végzett keresõtevékenységére (a továbbiakban: jogellenes munkavégzés)

vonatkozó, külön törvényben foglalt adatokat;

k)39 a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személy iskolai végzettségét és szakképzettségét;

l)40 a lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történõ nyújtása esetén

la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerzõdés alapján szerzõdõként igénybe

vevõ fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot,

lb) a lakáscélú kölcsönszerzõdés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi

azonosításához szükséges adatot,

lc) a lakásbérlet vagy albérlet igénybevételére irányuló szerzõdést bérbevevõ félként megkötõ

személy természetes személyazonosító adatait,

ld) a közös költség megfizetésére kötelezett személy természetes személyazonosító adatait.

19. § (1)41 A 18. §-ban szabályozott nyilvántartásból a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó

szervek, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási szerv, rehabilitációs hatóság, a kincstár, a

bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást

nyújtó szociális intézmények (a továbbiakban: adatigénylésre jogosult szervek) részére – külön törvényben

meghatározott feladataik ellátása céljából – eseti megkeresésük alapján továbbíthatók az általuk törvény

alapján kezelhetõ adatok.

(2) Ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy három hónapnál hosszabb ideig részesül

idõskorúak járadékában vagy a 43/B. § alapján ápolási díjban, továbbá ha az aktív korúak ellátására való

jogosultsága három hónapot meghaladó idõtartamban fennáll, a jegyzõ errõl a tényrõl értesíti a szabad

mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy lakóhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti

hatóságot.

(3) A jegyzõ az aktív korúak ellátására jogosultak tekintetében a 18. § a)–c), f), h), valamint k) pontjaiban

meghatározott adatokról az állami foglalkoztatási szervet – annak törvényben meghatározott nyilvántartási

és adatszolgáltatási feladatai teljesítésének elõsegítésére – folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében

tájékoztatja.
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36 A 2009: LVI. törvény 65. és 66. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult és

megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
37 A 2011: CVI. törvény 58. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
38 A 2011: CV. törvény 128. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
39 A 2011: CVI. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
40 A 18. § l) pontját a 2011: CXCI. törvény 121. §-a iktatta be.
41 A 2011: CXCI. törvény 142. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.



(4)42 A jegyzõ a szolgáltató részére – a természetbeni szociális ellátás formájában nyújtott lakásfenntartási

támogatás érvényesítésével kapcsolatos feladata teljesítése céljából – a 18. § a), c), f) pontjában, valamint a

18. § l) pont la) alpontjában foglalt adatokat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott

módon átadja.

20. §43 (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:

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)44 a kérelmezõ törvényes képviselõje, továbbá a kérelmezõ megnevezett hozzátartozója neve, születési

neve, 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)45 étkeztetés, családsegítés, közösségi ellátások, 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.
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42 A 19. § (4) bekezdését a 2011: CXCI. törvény 122. §-a iktatta be.
43 A 20. § a 2010: CLXXI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.
44 A 20. § (2) bekezdés e) pontja a 2011: CVI. törvény 56. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
45 A 20. § (5) bekezdés c) pontja a 2011: CVI. törvény 56. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.



20/A. §46

20/B. § A Kormány által kijelölt szerv – a szociális szolgáltatás rendszerének és finanszírozásának tervezhetõsége miatt –

országos jelentési rendszert mûködtet. A fenntartó az országos jelentési és férõhelyfigyelõ rendszer számára

köteles bejelenteni a külön jogszabályban meghatározott – személyes adatnak nem minõsülõ – adatokat.

20/C. §47 (1) A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának

ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a 20. § (2) bekezdés a)–c) pontjában és a 20. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat, az

ellátott telefonszáma és értesítési címe kivételével,

b) a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusát, igénybevételének

és megszûnésének idõpontját,

c) az intézmény, szolgáltató külön jogszabály szerinti ágazati azonosító jelét,

d) a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat 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 és utcai szociális munka esetén.

(3) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok közül csak a 20. §

(2) bekezdés a) pontja és a 20. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni.

(4) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén, amennyiben az ellátásban részesülõ személy

Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni.

(5)48 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások,

szolgáltatások finanszírozásának ellenõrzése céljából elektronikus úton továbbítani kell a kincstárnak.

(6)49 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból adatot kérhet a mûködést engedélyezõ szerv a mûködési

engedélyezésre és a hatósági ellenõrzésre vonatkozó eljárása lefolytatása céljából.

21. §50 A 20. és 20/C. §-ban. §-ban szabályozott nyilvántartásból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a

jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható.

22. §51 Az, akire a 18. §-ban, 20. §-ban, 20/C. §-ban szabályozott nyilvántartás adatot tartalmaz, a személyére vonatkozó

adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai

gyakorlásához szükséges adatainak közlését a nyilvántartást kezelõ szervtõl vagy a szociális intézmény vezetõjétõl.

23. §52 Ha törvény másként nem rendelkezik, a 18., 20. és 20/C. § szerinti nyilvántartásokból a szociális ellátásra való

jogosultság megszûnésétõl számított öt év elteltével – a szolgálati idõre jogosító ellátások kivételével –

törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. A szolgálati idõre jogosító ellátások esetében az adott

személyre vonatkozó adatok törlését a Kormány rendeletben szabályozza.

24. § (1)53 Az e törvény felhatalmazása alapján nyilvántartást vezetõ szervek a nyilvántartásban kezelt adatokat

természetes személyazonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják, illetõleg azokból statisztikai

célra adatot szolgáltathatnak.
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46 A 20/A. §-t az 1999: LXXIII. törvény 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2010: CLXXI. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontja.
47 A 20/C. §-t a 2009: CIX. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2011: CVI. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.
48 A 20/C. § (5) bekezdését a 2011: CXCI. törvény 123. §-a iktatta be.
49 A 20/C. § (6) bekezdését a 2011: CXCI. törvény 123. §-a iktatta be.
50 A 21. § a 2009: CIX. törvény 52. § (25) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
51 A 2010: CLXXI. törvény 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
52 A 23. § a 2009: CIX. törvény 52. § (25) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
53 A 24. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 65. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen

indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.



(2)54

(3) A szociális igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv adatot kérhet a polgárok személyi

adatait és lakcímét nyilvántartó szervtõl, valamint az ingatlanügyi hatóságtól a szociális ellátásra való

jogosultság megállapítása céljából.

(4)55 A jegyzõ a 18. § l) pont la) alpontjában foglaltak körében adatot kérhet a természetbeni szociális ellátás

formájában nyújtott lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi

szerzõdés alapján nyújtó szolgáltatótól.

II. Fejezet
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

I. Cím
Az ellátások formái

25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.

(2)

(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára

a)56 a települési önkormányzat jegyzõje az e törvényben meghatározott feltételek szerint

aa) idõskorúak járadékát,

ab) foglalkoztatást helyettesítõ támogatást,

ac) rendszeres szociális segélyt,

ad) lakásfenntartási támogatást

ae) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;

b) a települési önkormányzat képviselõ-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében

meghatározott feltételek szerint

ba)57

bb) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,

bc) átmeneti segélyt,

bd) temetési segélyt

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások).

(4)58 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)59 a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra 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.

(5)60 Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a havi rendszeres szociális ellátás összegét a változás

idõpontjától számított három hónapon belül felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során az emelt összegû

rendszeres pénzellátást, a családi pótlékot és az árvaellátást kell figyelembe venni. Ha az ellátás összege a

felülvizsgálat eredményeként

a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének idõpontjára

visszamenõlegesen,

b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének idõpontját

követõ harmadik hónap elsõ napjától

kell folyósítani.
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54 A 24. § (2) bekezdését a 2011: CXII. törvény 86. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.
55 A 24. § (4) bekezdését a 2011: CXCI. törvény 124. §-a iktatta be.
56 A 25. § (3) bekezdés a) pontja a 2011: CXCI. törvény 125. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
57 A 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontját a 2011: CXCI. törvény 142. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.
58 A 2010: CLXXI. törvény 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
59 A 25. § (4) bekezdés b) pontja a 2011: CVI. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
60 A 2009: LVI. törvény 65. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult és megismételt

eljárásokban kell alkalmazni.



(5a)61 Az (5) bekezdésben foglaltakat az ápolási díj alapösszegének változása esetén megfelelõen alkalmazni kell.

(6)62 A havi rendszeres szociális ellátás összegét, valamint a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való

jogosultság jövedelmi feltételének fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának alapjául

szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy

háztartásban élõ családtagok létszáma megváltozott.

(7) Tartós jövedelemváltozásnak kell tekinteni

a) az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá családi pótlékot,

árvaellátást, tartásdíjat,

b) a keresõtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését, feltéve, hogy a jogviszony három

egymást követõ hónapban fennáll,

c) a keresõtevékenység megszûnését,

d) ha a jogosultság megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben az a)–c) ponton kívüli okból három

egymást követõ hónapban 10%-nál nagyobb mértékû változás következik be.

(8) A felülvizsgálatot

a) a rendszeres pénzellátásnak minõsülõ ellátások, a családi pótlék és az árvaellátás esetén a

megállapított, illetve megszüntetett összegre,

b) az a) pontba nem tartozó jövedelmek esetén a 10. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra

figyelemmel kell elvégezni.

(9) Ha a havi rendszeres szociális ellátás összege a (6) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként

a) emelkedett, akkor az új összeget az ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkezõ változás

bejelentésének, illetve a hivatalos tudomásszerzésnek az idõpontjától,

b) csökkent, akkor az új összeget az ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkezõ változásra

vonatkozó bejelentési kötelezettség határidejének lejártát, illetve a hivatalos tudomásszerzésnek az

idõpontját követõ hónap elsõ napjától

kell folyósítani.

(10)63 Ha a (4)–(6) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres szociális ellátásra vagy a

foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultság megszûnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat

meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(11)64 A (7) bekezdés b)–c) pontja alkalmazásában nem minõsül keresõtevékenységnek a foglalkoztatást

helyettesítõ támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatásban való részvétele.

(12) A jövedelemszámításnál

a) a (4)–(6) bekezdés szerinti felülvizsgálat során annak a havi rendszeres szociális ellátásnak az összegét,

amelynek összegére vagy jogosultsági feltételeinek fennállására a felülvizsgálat vonatkozik,

b)65 a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultság, vagy a jogosultság jövedelmi feltételének

(4) és (6) bekezdés szerinti felülvizsgálata során a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult

közfoglalkoztatásban való részvételébõl származó jövedelmet

figyelmen kívül kell hagyni.

26. § A települési önkormányzat képviselõ-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a

szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli

támogatásokat is megállapíthat.

26/A. §66
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61 A 25. § (5a) bekezdését a 2011: CXCI. törvény 125. § (2) bekezdése iktatta be.
62 A 2011: CVI. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
63 A 2011: CVI. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
64 A 25. § (11) bekezdése a 2011: CVI. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
65 A 2011: CVI. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
66 Hatályon kívül helyezte a 2011: CVI. törvény 58. § (2) bekezdés b) pontja.



II. Cím

27–31. §

III. Cím
Szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások

32. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások iránti kérelmet

a) a jegyzõ hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmezõ lakcíme szerint illetékes települési

önkormányzat polgármesteri hivatalánál,

b) a települési önkormányzat képviselõ-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén az önkormányzat

rendeletében meghatározott önkormányzati szervnél

kell elõterjeszteni.

(2) A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról szóló határozatot a bíróság nem változtathatja meg.

(3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselõ-testülete rendeletben

szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának,

valamint ellenõrzésének szabályait.

32/A. § (1) A kérelmet – ha e törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el,

amelynek illetékességi területén a kérelmezõ lakcíme van. Ha a kérelmezõnek több lakcíme van, az

illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerûen lakik.

(2) Az átmeneti, illetve tartós nevelésbe vett kiskorú ügyében az eljárást a gondozási hely szerint illetékes

szociális hatáskört gyakorló szerv folytatja le.

Idõskorúak járadéka

32/B. § (1) Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ idõskorú személyek részére

nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétõl a jegyzõ idõskorúak járadékában részesíti azt

a)67 a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa

jövedelme alapján számított egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 80%-át,

b)68 az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

(2)69 Az (1) bekezdésben megjelölt reá irányadó nyugdíjkorhatár alatt a Tny.-ben szabályozott nyugdíjkorhatárt

kell érteni.

(3)70 A jegyzõ idõskorúak járadékában részesíti a 3. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint (4) bekezdésében

meghatározott személyt, amennyiben az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel.

(4) Nem állapítható meg az idõskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy

a) elõzetes letartóztatásban van, elzárás, illetõleg szabadságvesztés büntetését tölti;

b) 3 hónapot meghaladó idõtartamban külföldön tartózkodik.

c)71 a 3. § (3) vagy (4) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve –

tartózkodási joga megszûnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.
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67 A 32/B. § (1) bekezdés a) pontja a 2009: XL. törvény 10. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg.
68 A 32/B. § (1) bekezdés b) pontja a 2009: XL. törvény 10. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint módosított szöveg.
69 A 32/B. § (2) bekezdése a 2009: XL. törvény 10. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.
70 A 2011: CV. törvény 128. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
71 A 32/B. § (4) bekezdésének c) pontja a 2011: CV. törvény 128. § (4) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.



32/C. § (1) Az idõskorúak járadékának havi összege

a) jövedelemmel nem rendelkezõ

aa) 32/B. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 80%-a,

ab) 32/B. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 95%-a,

ac) 32/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 130%-a;

b) jövedelemmel rendelkezõ jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi

jövedelmének a különbözete.

(2) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összege az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére akkor is

legalább ezer forint összegû járadékot kell megállapítani.

(3)

(4)

32/D. § (1)72 A hajléktalan személy megállapított idõskorúak járadéka esetén az errõl rendelkezõ határozatot közölni kell a

fõvárosi fõjegyzõvel (a továbbiakban: fõjegyzõ) részére.

(2) A fõjegyzõ az idõskorúak járadékában részesülõ hajléktalanról a 18. §-ban szabályozott nyilvántartást vezeti,

és gondoskodik az idõskorúak járadékának a hajléktalan személy által meghatározott, határozatban foglalt

címre történõ folyósításáról.

(3)73 Ha a hajléktalan személy a (2) bekezdés szerint folyósított idõskorúak járadékát három hónap idõtartamon

keresztül nem veszi át, a támogatás folyósítását a fõjegyzõ szünetelteti, és errõl szóló végzését a járadékot

megállapító jegyzõvel közli, amely dönt az ellátás fenntartásáról, illetve megszüntetésérõl.

(4)74 Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy több önkormányzat jegyzõinek döntése szerint

egyidejûleg kellene járadékot folyósítani, csak az utóbb megállapított járadék folyósítható. Ilyen esetben a

fõjegyzõ közli a járadékot korábban megállapító jegyzõvel az általa megállapított ellátás folyósításának

megszüntetésérõl.

(5) A fõjegyzõ által az (1)–(4) bekezdés szerint folyósított idõskorúak járadékának összegét a helyi

önkormányzatokért felelõs miniszter megtéríti a fõvárosi önkormányzat részére.

32/E. § A fõvárosban – ha a fõjegyzõ és a kerületi önkormányzat jegyzõje másként nem állapodik meg – a

hajléktalanok számára nyújtott idõskorúak járadékának megállapítása a fõjegyzõ feladata.

Aktív korúak ellátása

33. §75 (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)76 aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékû

egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex

minõsítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
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72 A 32/D. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 65. és 66. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét

követõen indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
73 A 2009: LVI. törvény 65. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult és

megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
74 A 2009: LVI. törvény 65. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult és

megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
75 A 33. § a 2010: CLXXI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.
76 A 33. § (1) bekezdés a) pontja a 2011: CXCI. törvény 126. §-ával megállapított szöveg.



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)77 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, a megváltozott

munkaképességû személyek ellátása, 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)78 Egy családban egyidejûleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik

személy a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély

feltételeinek felel meg.
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77 A 33. § (1) bekezdés g) pontja a 2011: CXCI. törvény 142. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.
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(7)79 A települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására 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.

34. §80 (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,

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,

i)81 a megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesül.

(2) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek,

a)82 akire vonatkozóan az (1) bekezdés a)–g), valamint i) 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)83 akinek a 36. § (2) bekezdése alapján a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra, 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.
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79 A 33. § (7) bekezdését a 2011: CVI. törvény 20. §-a iktatta be.
80 A 34. § a 2010: CLXXI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.
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35. §84 (1)85 Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – a 37. §-ban foglaltak

szerinti kivétellel – foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult.

(2)86

(3)87 A foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az

álláskeresõként történõ nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel

együttmûködni.

(4)88 A foglalkoztatást helyettesítõ támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

80%-a.

(5)89 Közfoglalkoztatásban részt vevõ személy esetében a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásnak a 25. §

(4)–(6) bekezdése szerinti felülvizsgálatát a közfoglalkoztatás megszûnését követõen kell lefolytatni.

36. §90 (1)91 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 foglalkoztatást helyettesítõ támogatás folyósítása szünetel.

(2)92 A 34. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak

a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személynek

a) aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttmûködés keretében számára felajánlott, az Flt. 54. §

(10a)–(10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehetõséget nem fogadja el, vagy

a 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 33. § (7) bekezdés szerinti feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget; vagy

e) aki a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságának a 25. § (4) bekezdés b) pontja

szerinti éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat idõpontját megelõzõ egy évben a foglalkoztatást

helyettesítõ támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap idõtartamban

ea) közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy

eb) keresõ tevékenységet – ideértve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített

munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is – nem folytatott, vagy

ec) munkaerõpiaci programban nem vett részt, vagy

ed) az Flt. szerinti és legalább hat hónap idõtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt vagy

ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban.

(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.

36/A–36/D. §
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84 A 35. § a 2010: CLXXI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.
85 A 35. § (1) bekezdése a 2011: CVI. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
86 A 35. § (2) bekezdését a 2011: CVI. törvény 58. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.
87 A 35. § (3) bekezdése a 2011: CVI. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
88 A 35. § (4) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 34. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
89 A 35. § (5) bekezdése a 2011: CVI. törvény 57. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.
90 A 36. § a 2010: CLXXI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.
91 A 36. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 2011: CVI. törvény 57. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.
92 A 36. § (2) bekezdése a 2011: CVI. törvény 21. §-ával megállapított szöveg.



37. §93 (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdõ napján

a) egészségkárosodott személynek minõsül, vagy

b)94 a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, 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)95 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

kötelezettséget kell elõírni. A feltétel megszûnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való

jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.

(4)96 A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi

összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelezõ

legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal

csökkentett összegének (e § alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres

szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságot

állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér

90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegének különbözetét. 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. §97 (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,

c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelõ oktatásban, képzésben történõ részvételre,

különösen az általános iskolai végzettség és az elsõ szakképesítés megszerzésére.
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93 A 37. § a 2010: CLXXI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.
94 A 37. § (1) bekezdés b) pontja a 2011: CVI. törvény 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
95 A 37. § (3) bekezdése a 2011: CVI. törvény 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
96 A 37. § (4) bekezdése a 2011: CVI. törvény 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
97 A 37/A. § a 2010: CLXXI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.



(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. §98

(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.

(1a)99 Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó,

a 33. § (7) bekezdése szerinti feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget, a rendszeres szociális

segély összegének folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni.

(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. §100 (1) A hajléktalan személy részére megállapított aktív korúak ellátására való jogosultságról rendelkezõ

határozatot közölni kell a fõjegyzõvel.

(2)101 A fõjegyzõ az aktív korúak ellátására jogosult hajléktalanokról a 18. §-ban szabályozott nyilvántartást vezeti és

gondoskodik a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásnak 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)102 A foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra 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)103 a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra 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.
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98 A 2010: CLXXI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.
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(9)104 A fõjegyzõ által az (1)–(4) bekezdés szerint folyósított foglalkoztatást helyettesítõ támogatás 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.

37/D. §105

37/E. §106

37/F. §107

37/G. §108

37/H. §

Lakásfenntartási támogatás109

38. § (1)110 A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás,

vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott

hozzájárulás. A jegyzõ a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhõ-szolgáltatás, a csatornahasználat és a

szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön

törlesztõrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelõanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt

a) az e törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási

támogatás), vagy

b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személynek.

(1a)111 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)112 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 tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem

megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(2a)113 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)114 Ha a háztartás

a) (2a) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegû családi pótlékban vagy fogyatékossági

támogatásban részesül, vagy

870 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 6. szám

104 A 37/C. § (9) bekezdése a 2011: CVI. törvény 57. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.
105 Hatályát vesztette a 2010: CLXXI. törvény 6. §-a alapján.
106 Hatályon kívül helyezte a 2009: CIX. törvény 51. § (4) bekezdés b) pontja. E módosító törvény 55. § (10) bekezdése alapján azon aktív korúak

ellátására jogosult személy esetében, akinek a 2009. december 31-én hatályos 37/E. § (1) bekezdése alapján 2009. december 31-én ellátást

folyósítanak, a továbbfolyósítás lejártáig a 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ában foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.
107 Hatályát vesztette a 2010: CLXXI. törvény 6. §-a alapján.
108 Hatályát vesztette a 2010: CLXXI. törvény 6. §-a alapján.
109 Végrehajtására lásd a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 9. §-át.
110 A 38. § (1) bekezdése a 2011: CXCI. törvény 128. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
111 A 38. § (1a) bekezdését a 2010: CLXXI. törvény 7. § (1) bekezdése iktatta be.
112 A 38. § (2) bekezdése a 2010: CLXXI. törvény 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
113 A 38. § (2a) bekezdését a 2010: CLXXI. törvény 7. § (3) bekezdése iktatta be.
114 A 38. § (2b) bekezdését a 2010: CLXXI. törvény 7. § (3) bekezdése iktatta be.



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)115 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.

(3)116 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.

(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további

személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(5) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személy a szolgáltatás idõtartama alatt lakásfenntartási

támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülõ személy egyidejûleg normatív

lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A támogatás összegének kiszámítására a normatív

lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Azon személy esetében, akinél

elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék mûködik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak

meghatározott részét természetben, a készülék mûködtetését lehetõvé tévõ formában kell nyújtani.

(6)117 A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

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.

(7)118 A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következõ módon történik:

TM = 0,3 –
J– 0,5 NYM

× 0,15
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(8) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

(9)119 A települési önkormányzat rendeletében a normatív lakásfenntartási támogatásra 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
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115 A 38. § (2c) bekezdését a 2010: CLXXI. törvény 7. § (3) bekezdése iktatta be.
116 A 38. § (3) bekezdése a 2010: CLXXI. törvény 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
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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. Amennyiben a kérelmezõ vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás

ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni.

(10)120 Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a jegyzõ a (9) bekezdés szerinti okból

elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan

a) a döntés jogerõre emelkedésétõl számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be

normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet, valamint

b) a döntés jogerõre emelkedésétõl számított egy éven belül benyújtott kérelem esetén a normatív

lakásfenntartási támogatás kizárólag természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható.

39. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban

élõ személyek és háztartások számától.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerõs bírói

határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(3)

(4)

Ápolási díj

40. § Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére

biztosított anyagi hozzájárulás.

41. § (1) Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós

gondozásra szoruló

a) súlyosan fogyatékos, vagy

b) tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi.

(2)121 Az ápolási díjat – a 43/B. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – az ápolást végzõ személy lakóhelye szerint

illetékes települési önkormányzat jegyzõje állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során

a) súlyosan fogyatékos személy az, akinek

aa) segédeszközzel vagy mûtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy

aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód

folytatására képes,

ab) hallásvesztesége olyan mértékû, hogy a beszédnek hallás útján történõ megértésére és spontán

elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthetõ ejtése elmarad,

ac) értelmi akadályozottsága genetikai, illetõleg magzati károsodás vagy szülési trauma

következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelõzõen bekövetkezõ súlyos betegség miatt

középsúlyos vagy annál nagyobb mértékû, továbbá aki IQ értékétõl függetlenül a személyiség egészét

érintõ (pervazív) fejlõdési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy

középsúlyosnak minõsíthetõ (BNO szerinti besorolása: F84.0–F84.9),

ad) mozgásszervi károsodása, illetõleg funkciózavara olyan mértékû, hogy helyváltoztatása a külön

jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerû használatát igényli, vagy állapota

miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására

nem képes

és állandó ápolásra, gondozásra szorul;

872 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 6. szám

120 A 38. § (10) bekezdése a 2011: CXCI. törvény 128. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
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b) tartósan beteg az a személy, aki elõreláthatólag három hónapnál hosszabb idõtartamban állandó

ápolást, gondozást igényel.

(4)–(5)

42. § (1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvõbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást

nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetõleg óvodai, gyermekvédelmi

szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény

tanulója, illetõleg felsõoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha

aa) a közoktatási intézményben eltöltött idõ a kötelezõ tanórai foglalkozások idõtartamát nem haladja meg,

vagy

ab) az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetõleg a felsõoktatási

intézmény látogatási kötelezettségének idõtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy

ac) az óvoda, a közoktatási, illetõleg a felsõoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó

szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végzõ személy rendszeres közremûködésével

valósítható meg;

b)122 rendszeres pénzellátásban – ide nem értve az e) pont szerinti ellátást – részesül, és annak összege

meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a

táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának idõtartama alatt végzett keresõtevékenységébõl

adódó biztosítási jogviszony alapján – keresõképtelenné válása esetén – folyósítanak,

c) szakiskola, középiskola, illetve felsõoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója;

d) keresõtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történõ munkavégzés kivételével – a napi

4 órát meghaladja.

e)

(2) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolást végzõ személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal,

d) az ápolást végzõ vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszûnt vagy tartózkodási jogának

gyakorlásával felhagyott,

e) az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.

(3) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál idõpontját követõ második hónap utolsó

napjával kell megszüntetni.

(4)123 A 41. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási

díjban részesülõ személy

a) a Tny. szerint saját jogú nyugdíjnak minõsülõ ellátásban,

b) korhatár elõtti ellátásban,

c) szolgálati járandóságban,

d) balettmûvészeti életjáradékban,

e) átmeneti bányászjáradékban,

f) rokkantsági ellátásban vagy

g) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban

részesül, továbbá az ápolási díjat az a)–g) pont szerinti ellátásra való jogosultság keletkezésének

idõpontjában több mint tíz éve folyósítják.
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43. § (1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos

a) igazolását arról, hogy az ápolt

aa) súlyosan fogyatékos, vagy

ab) tartósan beteg,

b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.

(2) A háziorvos az (1) bekezdés a) pontjában foglalt igazolást

a) az orvosszakértõi szerv orvosi bizottságának szakvéleménye, vagy

b) a megyei gyermek-szakfõorvos igazolása, vagy

c) a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelõ intézet szakorvosa

által kiadott zárójelentés, igazolás

alapján állítja ki.

(3) A háziorvos az (1) bekezdés aa) pontjában foglalt igazolást a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján is kiállíthatja.

(4) Az ápolási díjat kérelmezõ személy, illetve az ápolási díjat megállapító szerv

a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt igazolás felülvizsgálatát az egészségügyi államigazgatási szerv

által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtõl,

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt szakvélemény felülvizsgálatát az ápolt személy tartózkodási helye

szerint illetékes módszertani intézmény által kijelölt szakértõtõl

kérheti.

43/A. § (1)124 A települési önkormányzat jegyzõje a fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos személy gondozását,

ápolását végzõ személy kérelmére a 44. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt összegû ápolási díjat állapít

meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során fokozott ápolást igénylõ az a személy, aki mások személyes segítsége

nélkül önállóan nem képes

a) étkezni, vagy

b) tisztálkodni, vagy

c) öltözködni, vagy

d) illemhelyet használni, vagy

e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,

feltéve, hogy esetében az a)–e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejûleg fennáll.

(3)125 A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétõl a jegyzõ a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról az

ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes módszertani intézmény által kijelölt szakértõ

szakvéleménye alapján dönt. A szakvéleményben meg kell jelölni annak hatályát, amely azonban nem

haladhatja meg a tíz évet.

(4)126 Az ápolási díjról döntést hozó szerv a módszertani intézmény által kijelölt szakértõnek a (3) bekezdés szerinti

szakvélemény elkészítéséért díjat fizet. A díjazás összegét az éves központi költségvetésrõl szóló törvény

határozza meg.127

(5) A (3) bekezdés szerinti szakvélemény felülvizsgálatát a szociális hatóság által külön jogszabály szerint kijelölt

szakértõ végzi.

43/B. § (1) A települési önkormányzat képviselõ-testülete – az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek

fennállása esetén – ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan

beteg személy ápolását, gondozását végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehetõ

egy fõre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az

874 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 6. szám

124 A 2009: LVI. törvény 66. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult és megismételt

eljárásokban kell alkalmazni.
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126 A 2009: LVI. törvény 66. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követõen indult és megismételt

eljárásokban kell alkalmazni.
127 A 2009: CXXX. törvény 74. § (7) bekezdése alapján a szakértõi díj összege 2010. évben esetenként 20 000 forint.



öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 150%-ánál alacsonyabb

jövedelmi jogosultsági feltételt nem írhat elõ.

(2) Az (1) bekezdésben, valamint a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díj megállapítása során a 41–43. §-okban

foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

(3) A települési önkormányzat rendeletében szabályozhatja, hogy az ápolást végzõ személy a kötelezettségét

mely esetekben nem teljesíti [42. § (2) bek. b) pont], valamint a házi segítségnyújtást nyújtó szolgáltató,

intézmény feladatait ezen kötelezettség teljesítésének ellenõrzésében.

44. § (1)128 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)129 legalább 80%-a a 43/B. § (1) bekezdésében

foglalt esetben.

(2) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülõ jogosult esetén az (1) bekezdés szerinti

összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a

különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegû ápolási díjat kell megállapítani.

(3)130 Az ápolási díj folyósításának idõtartama szolgálati idõre jogosít. Az ápolási díjban részesülõ személy – ide nem

értve a Tbj. 26. §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett személyt – az ellátás után nyugdíjjárulék

vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett.

(4)

Átmeneti segély

45. § (1) A települési önkormányzat képviselõ-testülete a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került,

valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére a rendeletében

meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti segélynek nem minõsülõ kamatmentes

kölcsön formájában is nyújtható.

(2) Az átmeneti segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehetõ egy fõre számított havi családi

jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegénél, egyedülélõ esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem lehet.

(3) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély

gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi

szolgáltatás díjaként is megítélhetõ. A havi rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítõ

támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként, továbbá az önkormányzat rendeletében meghatározott

más ellátási formaként is nyújtható.

(4) Elsõsorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk

létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezõ többletkiadások,

különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.

(5) A fõvárosban – ha a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg – a

hajléktalanok átmeneti segélyezése a fõvárosi önkormányzat feladata.

Temetési segély131

46. § (1) A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt állapíthat meg

annak, aki a meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles,
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128 A 44. § (1) bekezdése a 2010: CLXXI. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.
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131 Végrehajtására lásd a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 10. §-át.



vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja

létfenntartását veszélyezteti. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehetõ egy fõre

számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülélõ esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem

lehet.

(2) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény

alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének

10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezõnek vagy családjának

a létfenntartását veszélyezteti.

III. Fejezet
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

47. § (1) Egyes szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális

ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható

a)132 a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás a (2) bekezdésben

meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén,

b) a lakásfenntartási támogatás,

c) az átmeneti segély,

d) a temetési segély.

(2)133 A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás természetbeni szociális ellátás

formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él. Ha a települési

önkormányzat képviselõ-testülete a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás

természetbeni szociális ellátás formájában történõ nyújtásáról dönt, úgy ennek eljárási szabályait és a

természetbeni juttatás formáit rendeletében szabályozza, azzal, hogy védelembe vett gyermekenként az

ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.

(3) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelõ segély, a közüzemi díjak, illetve a

gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló,

gazdálkodást segítõ támogatás.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítõ támogatásnak

minõsül különösen

a) a földhasználati lehetõség,

b) a mezõgazdasági szolgáltatások és juttatások,

c) a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök,

d) a szaktanácsadás, a szakképzés

biztosítása.

(5) A családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítõ támogatás nyújtására akkor van mód, ha a

települési önkormányzat rendeletben szabályozza

a) a támogatás eljárási szabályait,

b) a támogatás formáit és értékét,

c) a támogatott jogait és kötelezettségeit, illetve a kötelezettség

megszegésének következményeit.

(6) A 32–32/A. § szabályait az e Fejezet szerinti ellátásokra – az 55/D. § szerinti kivétellel – alkalmazni kell.
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Köztemetés

48. § (1)134 A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben – a

halálesetrõl való tudomásszerzést követõ harminc napon belül – gondoskodik az elhunyt személy

közköltségen történõ eltemettetésérõl, ha

a) nincs vagy nem lelhetõ fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrõl nem gondoskodik.

(2)135 Az elhunyt személy elhalálozása idõpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti

települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti.

A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétõl számított két hónapon belül kell bejelenteni.

(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzõnél bejelenti, vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(4) A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott

megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlõ körülmények fennállása

esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

(5) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési költséget viselõ

önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el.

Közgyógyellátás136

49. § (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megõrzéséhez és

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

(2)137 A közgyógyellátási igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) rendelkezõ személy – külön jogszabályban

meghatározottak szerint – térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott

a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhetõ egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló

jogszabályban meghatározott gyógyszerekre – ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítõ

tápszereket is – gyógyszerkerete erejéig,

b) egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati

segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és

kölcsönzésére, továbbá

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokra [az a)–c) pont szerintiek a

továbbiakban együtt: gyógyító ellátás].

(3) A (2) bekezdés b)–c) pontja szerinti esetben a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig vehetõ igénybe

térítésmentesen az ellátás.

(4) A gyógyszerkeret

a) a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretbõl, és

b) az akut megbetegedésbõl eredõ gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretbõl

tevõdik össze.

50. § (1) Közgyógyellátásra jogosult

a) az intézeti elhelyezett, az intézeti és állami nevelt kiskorú;

b) a rendszeres szociális segélyben részesülõ egészségkárosodott személy;

c) a pénzellátásban részesülõ hadigondozott és a nemzeti gondozott;
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d)

e) a központi szociális segélyben részesülõ;

f) a rokkantsági járadékos;

g)138 az, aki

ga) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex

minõsítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,

gb) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. §

(1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én

I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

gc) rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és gb) alpont hatálya alá és a

közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították,

gd) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy

II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy

ge) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelõzõ

napon a ga) vagy gb) alpont hatálya alá tartozott;

h) az aki, vagy aki után szülõje vagy eltartója magasabb összegû családi pótlékban részesül.

(2) Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az

egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy

fõre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élõ esetén

150%-át. A rendszeres gyógyító ellátás költségének számításánál az Eb. 23. §-ának b), d) és e) pontja alapján

fizetendõ térítési díjat nem kell figyelembe venni.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra,

akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak. Az

önkormányzat rendeletében

a) az egy fõre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál, egyedül élõ esetén annak 200%-ánál alacsonyabb

jövedelmet, továbbá

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékeként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 25%-át meghaladó összeget

jogosultsági feltételként nem lehet elõírni; a szociális rászorultság további feltételeit az önkormányzat a helyi

viszonyoknak megfelelõen szabályozza.

(4) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyzõ dönt. A jogosultság az (1) bekezdés szerinti jogosult

esetében két évre, a (2)–(3) bekezdés szerinti jogosult esetében egy évre kerül megállapításra.

A közgyógyellátásra való jogosultság kezdõ idõpontja – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a

jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követõ 15. nap.

(5) A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság idõtartama alatt, annak lejártát megelõzõ három hónapban is

benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta elõtt legalább 15 nappal korábban befejezõdik, az új

jogosultság kezdõ idõpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követõ napot kell megállapítani.

(6)139 Ha a (2)–(3) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek alapján benyújtott, közgyógyellátás iránti kérelmet

jogerõsen elutasították, és az újabb kérelem benyújtásáig

a) a gyógykezelést szolgáló terápiában, illetõleg a gyógyszerek térítési díjában nem következett be olyan

változás, amelynek következtében a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége megnõtt, és

b) a kérelmezõ jövedelme nem változott,

a jegyzõ a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
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50/A. § (1) A jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátás

rendelhetõ.

(2) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos, illetve – személyes gondoskodást nyújtó

átmeneti és bentlakásos szociális intézményben vagy gyermek- és ifjúságvédõ intézetben, nevelõotthonban

elhelyezett jogosult esetén – az intézmény orvosa (a továbbiakban együtt: háziorvos) igazolja.

(3)140 Az igazolás tartalmazza a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és tartózkodási helyét,

Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, a tartósan fennálló betegségének a betegségek nemzetközi

osztályozása szerinti kódját (a továbbiakban: BNO kód). Az igazolás tartalmazza továbbá az alkalmazandó

terápiához szükséges gyógyító ellátások megnevezését, mennyiségét, gyógyszerek esetében a gyógyszer

megnevezését és a külön jogszabályban meghatározott azonosító adatait, a gyógyszer formáját,

mennyiségét, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges napi mennyiségét és az adagolást. A csak

szakorvos által vagy csak szakorvosi javaslatra rendelhetõ gyógyszereket az igazoláson a szakorvos nevének,

pecsétszámának feltüntetésével külön meg kell jelölni. A szakorvos – a kérelmezõ igénye esetén – az általa

rendelt havi rendszeres gyógyító ellátásokról a háziorvost tájékoztatja.

(4) A háziorvos igazolását a jegyzõ öt napon belül továbbítja az egészségbiztosítási szervnek. Az 50. §

(2)–(3) bekezdése alapján közgyógyellátást kérelmezõ személy esetében az igazolást a jegyzõ csak akkor

továbbítja, ha a kérelmezõ megfelel az elõírt jövedelmi feltételeknek.

(5) Az egészségbiztosítási szerv megvizsgálja az igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti

szükséglet szakmai megalapozottságát. Ha az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátás iránti szükségletet az

egészségbiztosítási szerv nem tartja megalapozottnak, a szakhatósági állásfoglalást megelõzõen

adategyeztetés céljából megkeresi az igazolást kiállító háziorvost.

(6) Az egészségbiztosítási szerv az általa elismert gyógyító ellátási szükséglet alapján szakhatósági állásfoglalást

ad a jegyzõnek a rendszeres gyógyító ellátások havi költségérõl. A 49. § (2) bekezdésének b)–c) pontja szerinti

esetben a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár figyelembevételével számított térítési díjat kell alapul venni.

(7) A szakhatósági állásfoglalásban külön meg kell jelölni az egyéni gyógyszerkeret alapjául szolgáló gyógyszer

térítési díjának – ideértve a külön jogszabály szerint kiemelt, indikációhoz kötött támogatásban részesített

gyógyszerért dobozonként fizetendõ díjat – összegét (a továbbiakban: gyógyszerköltség).

A gyógyszerköltség meghatározásánál a kérelmezõ krónikus betegségéhez igazodó, egyhavi mennyiségre

számolva legalacsonyabb költségû, külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint elsõként

választandó, legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeket kell alapul venni.

A gyógyszerköltség megállapítása során legfeljebb havi 6000 forintig vehetõk figyelembe a nem csak

szakorvos által, illetve nem csak szakorvosi javaslatra rendelhetõ gyógyszerek. Ha a kérelmezõ havi

gyógyszerköltsége a 6000 forintot meghaladja, a 6000 forint feletti összeg a szakhatósági állásfoglalásban a

csak szakorvos által, illetve csak szakorvosi javaslat alapján rendelhetõ gyógyszerek figyelembevételével, az

egészségbiztosítási szerv vezetõjének döntése alapján állapítható meg.

(8) Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, de 2006. évben

legfeljebb havi 12 000 Ft lehet. A 2006. évet követõen az egyéni gyógyszerkeret legmagasabb havi összegét

az éves központi költségvetésrõl szóló törvény határozza meg.141 Amennyiben az egyéni rendszeres

gyógyszerköltség a havi 1000 Ft-ot nem éri el, egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra.

(9) Az eseti keret éves összege 2006. évben 6000 Ft. A 2006. évet követõen az eseti keret összegét az éves

központi költségvetésrõl szóló törvény határozza meg.142 Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult személy

részére egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra, a gyógyszerkeret megegyezik az eseti kerettel.

(10)143 A jegyzõ nyolc napon belül dönt

a) a közgyógyellátásra való jogosultságról,

b) a közgyógyellátásra való jogosultság kezdõ idõpontjáról,

c) a jogosult gyógyszerkeretérõl, külön megjelölve – a (6) bekezdés szerinti szakhatósági állásfoglalás

alapján – az egyéni gyógyszerkeret összegét.
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140 A 2011: CVI. törvény 57. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.
141 A 2009: CXXX. törvény 77. § (1) bekezdése alapján az egyéni gyógyszerkeret havi összege 2010. évben 12 000 forint.
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143 Az 50/A. § (10) bekezdés nyitó szövegrésze a 2009: LVI. törvény 65. §-a, a 2010: CLXXI. törvény 34. § 9. pontja szerint módosított szöveg.



(11) Az 50. § (1) bekezdése szerinti jogosult esetében – amennyiben rendszeres gyógyszerköltség hiányában

egyéni gyógyszerkeret megállapítását nem igényli – az eljárásra a (2)–(8) bekezdést nem kell alkalmazni.

(12) Ha az egyéni gyógyszerkeret legmagasabb havi összege, illetõleg az eseti keret összege a (8)–(9) bekezdés

szerint, az éves központi költségvetésrõl szóló törvény alapján változik, a megváltozott összegeket a

hatálybalépés idõpontját követõen megállapított új jogosultság esetében kell alkalmazni.

(13) Az igazolvánnyal rendelkezõ személy a gyógyszerkerete erejéig kiváltott, külön jogszabály szerint kiemelt,

indikációhoz kötött támogatásban részesített gyógyszerért dobozonként fizetendõ díjat a gyógyszerkerete

terhére fizeti meg.

50/B. § (1) Az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret a jogosultság idõtartamára kerül megállapításra. Az 50. §

(2)–(3) bekezdése szerinti jogosultságot és a gyógyszerkeretet 18 hónapnál nem régebben kiadott

szakhatósági állásfoglalás alapján lehet megállapítani.

(2) Amennyiben az ellátásban részesülõ személy egészségi állapotában, a gyógykezelését szolgáló terápiában,

illetõleg a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában olyan változás következik be,

amelynek következtében havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett

gyógyszerköltséghez képest ténylegesen legalább 1000 forinttal megváltozik, az ellátásban részesülõ

személy kérelmére lehetõség van az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára.

(3) A felülvizsgálat során az egyéni gyógyszerkeret újbóli megállapítására abban az esetben kerül sor, ha a

gyógyszerköltség havi változásának összege az 1000 forintot eléri. Az eljárás során az 50/A. § szabályait kell

megfelelõen alkalmazni.

(4) A felülvizsgálat során megállapított magasabb egyéni gyógyszerkeret a határozat meghozatalát követõ 15.

naptól jár. A felülvizsgálat során megállapított alacsonyabb egyéni gyógyszerkeret a határozat meghozatalát

követõ 30. naptól jár. Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a jogosultság megszüntetésére kerül sor, annak

idõpontja a határozat meghozatalát követõ 30. nap.

(5) A jogosultság lejártát megelõzõ három hónapban az egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálatát nem lehet kérni.

50/C. § (1) Az igazolványt az egészségbiztosítási szerv – a jogosultságot megállapító határozat alapján – az abban

megjelölt idõtartamra, hivatalból állítja ki.

(2) Az egészségbiztosítási szerv a közgyógyellátásra jogosult személy jogosultságáról, továbbá

gyógyszerkeretének figyelemmel kísérése céljából hatósági nyilvántartást vezet.

(3) A nyilvántartás tartalmazza

a)144 a jogosult nevét, lakóhelyét és tartózkodási helyét,

b)145 a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

c) a közgyógyellátásra való jogosultság kezdõ és befejezõ idõpontját,

d) a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról döntést hozó szerv megnevezését és

határozatának számát,

e) a jogosult betegségének BNO kódját,

f) a jogosult számára megállapított, a jogosultsági idõtartam alatt még felhasználható és az 50/E. §-ban

szabályozott idõszakban még rendelkezésre álló gyógyszerkeretének összegét,

g) a jogosult közgyógyellátási igazolványának számát.

(4) A nyilvántartás adatainak megismerésére – a (3) bekezdés e) pontja szerinti adat kivételével – az 51. §-ban

meghatározott módon és célból a mûködési engedéllyel rendelkezõ gyógyszertár jogosult.

(5) Az egészségbiztosítási szerv a tárolt adatokat a közgyógyellátásra való jogosultság megszûnését követõ

ötödik év elteltével törli a nyilvántartásból.

50/D. § Az egészségbiztosítási szerv ellenõrzi a háziorvos, illetve a szakorvos közgyógyellátással kapcsolatos

tevékenységét. Ha az egészségbiztosítási szerv az ellenõrzés alapján indokoltnak tartja a közgyógyellátásra

jogosult személy egyéni gyógyszerkeretének felülvizsgálatát, azt a jegyzõnél kezdeményezi.
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50/E. § (1) Az egészségbiztosítási szerv az elszámolási-nyilvántartási rendszerében az egyéni gyógyszerkeretet három

havonta, egyenlõ részletekben – elsõ alkalommal a jogosultság kezdõ idõpontjával – nyitja meg. Az egyéni

gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata esetén az egészségbiztosítási szerv a módosított egyéni

gyógyszerkeretnek az idõarányos, a jogosultság idõtartamából hátra levõ idõtartamra esõ részét nyitja meg

három havonta.

(2) Az eseti keret összegét az egészségbiztosítási szerv a jogosultság kezdõ idõpontjával nyitja meg. Két évre

megállapított jogosultság esetén az eseti keretet évente, a jogosultság kezdõ idõpontjával, illetve az attól

számított egy év elteltével kell megnyitni.

(3)146 A gyógyszerkeret az igazolvány hatályosságának az ideje alatt használható fel.

51. § (1) A gyógyszertár a közgyógyellátás keretében történõ gyógyszerkiadást megelõzõen ellenõrzi, hogy a vényen

feltüntetett személy szerepel-e a hatósági nyilvántartásban, továbbá tájékoztatást ad a jogosult részére még

rendelkezésre álló gyógyszerkeret összegérõl.

(2) A gyógyszertár a közgyógyellátás keretében térítésmentesen a gyógyszerkeretnek az egészségbiztosítási

szerv nyilvántartása szerint az 50/E. §-ban meghatározott idõszakban rendelkezésre álló összegéig ad ki

gyógyszert.

(3) A gyógyszer térítési díját nem lehet részben gyógyszerkeretbõl, részben a jogosult saját költségébõl fedezni.

Amennyiben a gyógyszer térítési díját a az egészségbiztosítási szerv által a három hónapos tárgyidõszakra

megnyitott gyógyszerkeret nem fedezi, azt – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – a közgyógyellátott fizeti meg.

A három hónapos tárgyidõszakban így megmaradt összeg – a jogosultsági éven belül – a következõ három

hónapos tárgyidõszakban megnyitott gyógyszerkeret összegét növeli.

(4) Az éves gyógyszerkeret kimerülése elõtt a gyógyszerkeretbõl még rendelkezésre álló, a jogosult részére

rendelt gyógyszer térítési díját el nem érõ maradványösszeg a gyógyszer térítési díjának kiegészítésére is

felhasználható, azzal, hogy a maradványösszeg és a gyógyszer térítési díja közötti különbözetet a

közgyógyellátott fizeti meg.

52. § (1) A jegyzõ által a közgyógyellátottakról vezetett nyilvántartás a 18. § a)–g) pontjaiban foglaltakon túl

tartalmazza a közgyógyellátott gyógyszerkeretét és igazolványa számát.

(2) A jegyzõ és az egészségbiztosítási szerv – kormányrendeletben szabályozott módon – a nyilvántartás adatait

évente egyeztetik.

53. § (1)147 Az 50. § (3) bekezdése alapján kiállított igazolvány után a települési önkormányzat – a (2) bekezdés szerinti

eltéréssel – térítést fizet. A térítés az igazolvány kiállítását követõ egyéves idõtartamra szól. A térítés összege a

megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a, amelyet a jogosultság kezdetétõl számított három

munkanapon belül az egészségbiztosítási szervnek át kell utalni. Amennyiben az egyéni gyógyszerkeret év

közbeni felülvizsgálata során fél évnél hosszabb idõtartamra magasabb gyógyszerkeret kerül megállapításra,

a különbözet 6 havi összegének 30%-át is át kell utalni az egészségbiztosítási szerv részére. Amennyiben a

települési önkormányzat a jogosultság kezdetétõl számított 30 napon belül fizetési kötelezettségének nem

tesz eleget, az egészségbiztosítási szerv megkeresésére az állami adóhatóság adók módjára hajtja be a

követelést az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

(2) Amennyiben a közgyógyellátást igénylõ személy az új jogosultság kezdetének idõpontja elõtt meghal, a

települési önkormányzatnak nem kell térítést fizetnie.

(3) Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult az igazolvány kiállítását követõen fél éven belül meghal vagy

elveszíti jogosultságát, az önkormányzat visszaigényelheti a befizetett térítési díj felét. Amennyiben az egyéni

gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata során fél évnél hosszabb idõtartamra alacsonyabb gyógyszerkeret

kerül megállapításra, az önkormányzat visszaigényelheti az egészségbiztosítási szervtõl a különbözet 6 havi

összegének 30%-át.
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Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

54. § (1) A jegyzõ az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális

rászorultságát,

a) akinek családjában az egy fõre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 120%-át,

b) aki egyedülélõ és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

(2)148 A szociális rászorultság igazolásáról a jegyzõ hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki.

A bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy nevét, lakcímét,

Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, a rászorultság tényét, az igazolás hatályosságát. A bizonyítvány az

(1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.

(3) A szociálisan rászorult személyekrõl a jegyzõ nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési

kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

54/A. §

Adósságkezelési szolgáltatás

55. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítõ ellátás.

A települési önkormányzat határozatában megjelölt idõponttól adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti

azt a családot vagy személyt,

a) akinek

aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (2) bekezdésben meghatározott

adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy

ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá

b) akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat

rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint

c) aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minõséget meg nem haladó lakásban lakik,

feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési

támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minõsül a lakhatási költségek körébe tartozó

a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhõ-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati,

szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fûtési díjtartozás),

b) közösköltség-hátralék,

c) a lakbérhátralék,

d)149 a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl, illetve abból átváltott szabad felhasználású

kölcsönszerzõdésbõl fennálló hátralék.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett összeghatárt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál, egyedül élõ esetén annak 200%-ánál

alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elõ.

(4)

(5) Az adósságkezelési szolgáltatás idõtartama – a (6) bekezdés szerinti eset kivételével – legfeljebb tizennyolc

hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.

(6) Ha a (2) bekezdés d) pontja szerinti adósság az (5) bekezdés szerinti idõtartam alatt nem kezelhetõ, az

adósságkezelési szolgáltatás idõtartama legalább huszonnégy, de legfeljebb hatvan hónap, amennyiben

a) az adósság összege meghaladja a kettõszázezer forintot,

b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%-át, és
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c) az adós hozzájárul az adósságkezelés idõtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak,

valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történõ bejegyzéséhez, illetõleg

feljegyzéséhez.

(7)150 A jelzálogjog bejegyzésének és az elidegenítési és terhelési tilalom ténye feljegyzésének kezdeményezésérõl

az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot megállapító határozat rendelkezik. A határozat az

ingatlanügyi hatósággal közölni kell. Az ingatlanügyi hatóság a jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési

tilalmat az önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi, illetõleg feljegyzi.

(8) A Magyar Állam az 1988. december 31-ét megelõzõen hatályban volt jogszabályok alapján felvett egyes

lakáscélú kölcsönökbõl eredõ adósságok rendezésérõl szóló kormányrendelet alapján megvásárolt

követelésével összefüggésben történõ befizetésrõl a hitelszerzõdéssel érintett ingatlan fekvése szerinti

települési önkormányzat javára lemond.

(9) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a

lakásban élõ személyek és háztartások számától.

(10) A (9) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerõs bírói

határozattal megosztott lakás lakrészeit.

55/A. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult

a) adósságkezelési tanácsadásban, és

b) adósságcsökkentési támogatásban

részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani.

(2)151 Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság

75%-át, és összege legfeljebb háromszázezer forint, az 55. § (6) bekezdése szerinti esetben legfeljebb

hatszázezer forint lehet. A támogatás – az 55. § (6) bekezdése kivételével – egy összegben vagy havi

részletekben nyújtható az adós vállalásától függõen.

(3) Azon személynek, akinek vezetékes gáz-, illetõleg áramszolgáltatási díjtartozása miatt a szolgáltatást

kikapcsolták, a szolgáltatás visszaállítása érdekében elõrefizetõs gáz- vagy áramszolgáltatást mérõ készülék is

biztosítható, feltéve, hogy lakásfenntartási támogatásban részesül és tartozásának megfizetése érdekében

megállapodást köt a szolgáltatóval, valamint legalább egyéves idõtartamra vállalja a készülék

rendeltetésszerû használatát.

(4) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendõ szociális támogatásnak minõsül.

(5) Az önkormányzat a lakhatást veszélyeztetõ mértékû adósság felhalmozódásának elkerülése céljából a

követelés jogosultjával megállapodást köthet, melynek keretében – az adós írásbeli beleegyezése esetén – a

követelés jogosultja az adós lakóhelye szerint illetékes település jegyzõjét félévente tájékoztatja a legalább

három havi tartozást felhalmozó adósokról.

55/B. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a

jogosult

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy

b) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, illetõleg

c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének idõtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal

kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.

(2)152 Az adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétõl számított

48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

(3) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától – ide nem értve az

(1) bekezdés szerinti megszüntetést – számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési

szolgáltatásban.
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55/C. § (1) A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást akkor nyújthat, ha

a) az adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérõl önkormányzati rendeletet alkot,

b) adósságkezelési tanácsadást mûködtet, továbbá

c) az adósságcsökkentési támogatás és a 38. § (5) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatás

nyújtásához saját forrást különít el.

(2) A fõvárosi kerületi önkormányzat, valamint az a települési önkormányzat, amelyiknek területén

negyvenezernél több állandó lakos él, köteles adósságkezelési szolgáltatást nyújtani.

(3) A települési önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint az adósságkezelési

tanácsadást saját intézménye vagy más szerv útján biztosíthatja.

(4) Az önkormányzat rendeletében szabályozza az adósságkezelési szolgáltatás részletes szabályait, így

különösen a helyben elismerhetõ lakásnagyságot és minõséget, az 55/B. § (3) bekezdésében

meghatározottak közül az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusok körét és összegük felsõ

határát, az adósságcsökkentési támogatás folyósításának módját, az adósságkezelési szolgáltatásra

vonatkozó jövedelmi és vagyoni jogosultsági feltételeket, a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének

megállapítási módját, az eljárási szabályokat, az adósságkezelési tanácsadást végzõ intézmény által ellátandó

feladatokat, az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel módját.

Energiafelhasználási támogatás

55/D. § (1) Az energiafelhasználási támogatás (e § alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a gázfogyasztáshoz, a

földgázalapú hõfelhasználáshoz és a távhõfelhasználáshoz külön jogszabályban meghatározottak szerint

nyújtott támogatás. A támogatásra az I. Fejezet III. címét nem kell alkalmazni.

(2) A kincstár a támogatás megállapításával, érvényesítésével, a jogszerû igénybevétel ellenõrzésével és a

jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésével kapcsolatos feladatainak teljesítése céljából

nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a támogatást igénylõ személy, valamint a háztartása tagjainak természetes személyazonosító adatait;

b) a támogatást igénylõ személy belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét;

c) a támogatást igénylõ személy, valamint a háztartása tagjainak adóazonosító jelét;

d) a jogosultsági feltételekre vonatkozó, illetve a támogatás mértékének megállapításához – így

különösen a fogyasztó, valamint a fogyasztási hely azonosításához, valamint a fogyasztó által

felhasznált hõmennyiség megállapításához – szükséges adatokat;

e) a támogatást igénylõ személy, valamint a háztartása tagjainak a jogosultság megállapításához

szükséges jövedelmi adatait;

f) a támogatás megállapítására, megszüntetésére, illetve visszakövetelésére vonatkozó döntést.

(3) A (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti adatokat a kincstár a támogatást igénylõ személy adatszolgáltatása

alapján gyûjti és tartja nyilván. A kincstár a támogatás jogszerû igénybevételének ellenõrzése céljából

a) a (2) bekezdés a)–b) pontjában foglalt adatok tekintetében a polgárok személyi adatainak és

lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervtõl,

b) a (2) bekezdés c) és e) pontjában foglalt adatok tekintetében az állami adóhatóságtól, továbbá

c) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt adatok tekintetében a támogatást igénylõ személy részére

szolgáltatási vagy közüzemi szerzõdés alapján gáz-, földgázalapú hõ-, illetve távhõszolgáltatást nyújtó,

a támogatás érvényesítésére a külön jogszabályban foglaltak szerint jogosult szolgáltatótól (e §

alkalmazásában a továbbiakban: szolgáltató)

adatot kérhet.

(4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból a támogatás megállapítására jogosult szerv

a) a támogatás jogszerû igénybevételének ellenõrzésével kapcsolatos, külön jogszabályban

meghatározott feladatainak teljesítése céljából az állami adóhatóságnak a (2) bekezdés a)–c), valamint

e) pontja szerinti körben,

b) a támogatás érvényesítésével kapcsolatos feladatainak teljesítése céljából a szolgáltatónak, illetõleg a

támogatás forrásául szolgáló elõirányzat kezelésével kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott

közremûködõi feladatokat ellátó szervezetnek a (2) bekezdés a)–b), valamint d) és f) pontja szerinti

körben,
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c) a külön jogszabály szerinti értesítési kötelezettségének ellátása céljából a támogatásra jogosult

személy közös képviselõjének a (2) bekezdés f) pontja szerinti körben

adatot szolgáltat.

(5) A kincstár a (2) bekezdés szerinti adatokat, továbbá a (4) bekezdésben meghatározott szerv, illetve személy az

átadott adatokat a külön jogszabály szerinti jogosultsági idõszak végétõl számított öt évig tartja nyilván.

(6) A kincstár a nyilvántartásban kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra

felhasználhatja, illetõleg azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.

IV. Fejezet153

Szociális szolgáltatások

I. Cím
Az ellátások formái

56. § (1)154 A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.

(2) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

57. § (1) Szociális alapszolgáltatások

a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,

b)

c) az étkeztetés,

d) a házi segítségnyújtás,

e) a családsegítés,

f) a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,

g) a közösségi ellátások,

h) a támogató szolgáltatás,

i) az utcai szociális munka,

j) a nappali ellátás.

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást

a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,

b) a rehabilitációs intézmény,

c) a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],

d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény],

e)

f) az egyéb speciális szociális intézmény

nyújtja.

(3)155 A (2) bekezdés a), b) és d) pontjaiban meghatározott intézmény legalább tíz fõ, legfeljebb százötven fõ ellátását

biztosítja. Telephellyel rendelkezõ szociális intézmény esetén a férõhelyszámot az ellátást nyújtó székhelyen és

az egyes telephelyeken külön-külön kell vizsgálni. 2011. január 1-jét követõen fogyatékos személyek

ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátása céljából új férõhelyet csak lakóotthoni formában lehet létrehozni.

(4)156 A fõvárosi önkormányzat fenntartásában lévõ, illetve a fõvárosi önkormányzattal ellátási szerzõdést kötött

nem állami, egyházi fenntartó által nyújtott éjjeli menedékhely engedélyezett férõhelyszáma az ellátás iránti

szükséglet által különösen indokolt esetben meghaladhatja a százötven fõt.
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57/A. §

58. §157 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.

58/A. § (1)158 A külön törvényben meghatározottak szerint normatív hozzájárulásra jogosult a jogerõs mûködési

engedéllyel szociális szolgáltatást nyújtó, közfeladatot ellátó egyházi és – külön törvényben meghatározott –

nem állami fenntartó.

(2)159 A 131/A. §-ban nem említett szociális szolgáltatások esetében

a) az új szociális szolgáltató, intézmény,

b) házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám,

c) nappali és – a külsõ férõhelyek kivételével – szakosított ellátásnál az új férõhelyek

után az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra, feladatfinanszírozásra való

jogosultságának további feltétele a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ,

külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történõ befogadás.

(2a)160 A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak, illetve férõhelyszámnak

az minõsül, amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem rendelkezett jogerõs mûködési engedéllyel és a

szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe nem nyert még

befogadást, valamint 2012. július 1-jétõl a nem állami fenntartású házi segítségnyújtás – ide nem értve az

egyházi fenntartású házi segítségnyújtást – esetében a 2011. december 31-én ellátási szerzõdéssel nem

érintett ellátotti létszám.

(2b)161 A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója – ide nem értve az egyházi fenntartót – esetében a 2011.

december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszám külön jogszabály szerinti finanszírozási

rendszerbe 2012. július 1-jétõl történõ befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe

szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.

(2c)162 Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a (2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartó

olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy a kistérség által biztosított szolgáltatás nem

elérhetõ, vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely kiegészíti az önkormányzat által

nyújtott ellátást. Ha az ellátási területen az önkormányzatok társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban

biztosítanak szolgáltatást, a társuláshoz, illetve kistérséghez tartozó települések

a) több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma

meghaladja az összlakosságszám 60%-át, vagy

b) több mint 60%-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes

lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám felét.

(2d)163 A (2a) bekezdés szerinti esetben – ide nem értve a (2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartású házi

segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszámát – a normatív

hozzájárulás a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történõ befogadás nélkül is jár, ha a változás

a mûködési engedély módosítását nem teszi szükségessé.

(3) Szociális szövetkezet nem nyújthat az 57. § (2) bekezdése szerinti személyes gondoskodást.

58/B. § (1)164

(2) A 2000 fõ feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fõvárosi önkormányzat helyi

szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott
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feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai

kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén

szociális intézményeket mûködtetõ fenntartók képviselõi, továbbá a helyi rendeletben meghatározott

szervezetek képviselõi.

(3)165

II. Cím
Alapszolgáltatások

59. § (1) Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint

egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

(2) A szociális szolgáltató, illetve intézmény együttmûködik az ellátási területén mûködõ szociális,

gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, így

különösen

a) az otthonápolási szolgálattal,

b) a pártfogó felügyelõi szolgálattal,

c) fogyatékos személy ellátása esetén a gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatokkal és a fogyatékos

személyek segítõ, érdekvédelmi szervezeteivel,

d) pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg esetén a háziorvossal és a kezelõorvossal.

(3)

(4) A szociális alapszolgáltatást nyújtó személy – külön jogszabályban meghatározott esetekben – gondozási

tervet készít az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások formáiról, rendszerességérõl, idõtartamáról.

(5)

59/A. § (1) A szociális rászorultságot

a)

b) jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,

c) támogató szolgáltatás

esetében kell vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetében a 9. § szerinti kötelezettséget – a szociális rászorultság

alapjául szolgáló körülményekkel kapcsolatban – az intézményvezetõ részére kell teljesíteni.

(3)166 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.

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

60. § (1) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi,

valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredõ hátrányainak enyhítése, az alapvetõ szükségletek

kielégítését segítõ szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való

hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintû szükségletek teljesítésének segítése.

(2) A falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb településen mûködtethetõ. Amennyiben a falugondnoki

szolgáltatás létesítését követõen a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben

emelkedik hatszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább mûködtethetõ.
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(3)167 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.

(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen

meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, valamint – az önkormányzat rendeletében

meghatározott módon – közremûködhet az étkeztetés biztosításában.

(5) Egy településen – amennyiben a település mind a tanyagondnoki, mind a falugondnoki szolgáltatásra

vonatkozó feltételeknek megfelel – vagy falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás mûködtethetõ.

(6) A társulás keretében megszervezett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás csak azon települések

tekintetében mûködtethetõ, amelyek a (2), illetve a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek

megfelelnek.

61. §

Étkeztetés168

62. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérõl kell

gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek

biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk

miatt.

(2)169 Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben

határozza meg.

Házi segítségnyújtás

63. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevõ személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani

az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az alapvetõ gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek

megtartásában való közremûködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi

segítségnyújtást végzõ személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történõ ellátást.
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(4)170 Házi segítségnyújtás igénybevételét megelõzõen vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti

kérelem alapján az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ végzi el az igénylõ

gondozási szükségletének vizsgálatát.

(5)171

(6)172 Az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ a gondozási szükségletet jogszabályban

meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.

(7)173 A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelõ idõtartamban, de legfeljebb

napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylõt az

intézményvezetõ, ennek hiányában a jegyzõ által felkért szakértõ tájékoztatja a bentlakásos intézményi

ellátás igénybevételének lehetõségérõl, ebben az esetben a szolgáltatást igénylõ az intézményi elhelyezés

idõpontjáig napi 4 órában történõ házi segítségnyújtásra jogosult.

(8)174

(9) A települési önkormányzat a 86. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladata keretében az e § szerint

megállapított gondozási szükséglettel rendelkezõ, házi segítségnyújtást igénylõ személyek ellátásáról

köteles gondoskodni.

Családsegítés

64. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre

szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetõ okok megelõzése, a krízishelyzet

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megõrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelõ jelzõrendszer mûködik.

A jegyzõ, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a

pártfogói felügyelõi és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és

magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló

családról, személyrõl szereznek tudomást.

(3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az

ellátási területen élõ szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdõ családok, személyek körét, és

személyesen felkeresve tájékoztatja õket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról.

(4) A családsegítés keretében biztosítani kell

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

b) az anyagi nehézségekkel küzdõk számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális

szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

c) a családgondozást, így a családban jelentkezõ mûködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának

elõsegítését,

d) közösségfejlesztõ, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal

küzdõk, a fogyatékossággal élõk, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a

kábítószer-problémával küzdõk, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére

tanácsadás nyújtását,

f) a családokon belüli kapcsolaterõsítést szolgáló közösségépítõ, családterápiás, konfliktuskezelõ

mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élõ családokat segítõ

szolgáltatásokat.

(5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevõ érdekében, mások

személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevõ környezetére,

különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha
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a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és

b) a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is

megfelelõen biztosíthatók.

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

65. § (1) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élõ, egészségi állapotuk és szociális helyzetük

miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képes idõskorú vagy fogyatékos személyek,

illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülõ krízishelyzetek elhárítása

céljából nyújtott ellátás. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtást biztosíthat

a) a házi segítségnyújtást végzõ szolgáltató, illetve intézmény, vagy

b) a megyei fenntartó, a többcélú kistérségi társulás és a 86. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti

önkormányzat, úgy, hogy a házi segítségnyújtást a 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás útján biztosítja.

(2) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történõ haladéktalan

megjelenését,

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések

megtételét,

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

(3) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

ellátója együttmûködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást

nyújtó szolgáltatóval.

(4) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

a) az egyedül élõ 65 év feletti személy,

b) az egyedül élõ súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élõ 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg

személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban élõ kiskorú személyt nem kell figyelembe venni.

(6) A súlyos fogyatékosságot a 65/C. § (5)–(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot

miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni.

Közösségi ellátások

65/A. § (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott (2) bekezdésben

meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott (3) bekezdés szerinti

alacsonyküszöbû ellátás.

(2) A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell

a) a lakókörnyezetben történõ segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,

b) a meglevõ képességek megtartását, illetve fejlesztését,

c) a háziorvossal és a kezelõorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevõ állapotának

folyamatos figyelemmel kísérését,

d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,

e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szûrõvizsgálaton való részvétel ösztönzését

és figyelemmel kísérését,

f) megkeresõ programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

(3) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbû ellátás keretében a (2) bekezdés e)–f) pontjában

meghatározottakon túl biztosítani kell

a) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes

ártalomcsökkentõ szolgáltatásokat,

b) a kríziskezelést az életet veszélyeztetõ, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult

kezelhetetlen helyzetek esetére.
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(4) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbû ellátás esetén a természetes személyazonosító

adatokat nem kell megadni, a jegyzõ a 18. § szerinti nyilvántartásba kizárólag a szociális ellátás

megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést jegyzi be.

65/B. §

Támogató szolgáltatás

65/C. § (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történõ ellátása, elsõsorban a

lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megõrzése mellett a

lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

(2)

(3) A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelõen különösen

a) az alapvetõ szükségletek kielégítését segítõ szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás

biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat mûködtetése),

b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelõ egészségügyi-szociális

ellátásokhoz, valamint a fejlesztõ tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek

biztosítása,

c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követõen a társadalmi beilleszkedést segítõ

szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,

d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetõségének biztosítása,

e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak

erõsítéséhez speciális, önsegítõ csoportokban való részvételükhöz,

f) egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális

szükségleteihez igazodóan,

g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a

családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidõs kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez

szükséges feltételek biztosítása,

h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítõ szolgáltatások elérhetõségének,

igénybevételének elõsegítése.

(4) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minõsül a súlyosan fogyatékos

személy.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági

támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegû családi pótlékban részesülõ személy.

(6) A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet

a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,

b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

(7) Ha a szakvélemény a következõ felülvizsgálat (ellenõrzõ vizsgálat) idõpontját, illetve az állapot fennállásának

várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az idõpontig áll fenn.

65/D. §

Utcai szociális munka

65/E. § (1) Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének,

életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás

biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.

(2)175 A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter pályázat útján regionális illetékességgel diszpécserközpontokat

jelöl ki az utcai szociális munkát végzõ, külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ szervezetek

közül. A kijelölés öt évre szól, amelynek leteltét követõen új pályázat kiírására kerül sor.
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Nappali ellátás

65/F. § (1)176 A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsõsorban a saját otthonukban élõ,

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idõs koruk miatt szociális és mentális

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,

b)177 az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvõbeteg-gyógyintézeti

kezelést nem igénylõ pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek

részére biztosít lehetõséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetõ higiéniai

szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idõs

személyeket – napközbeni étkeztetését.

(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve

szülõje vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási

díjban részesül.

(3) A fenntartó a 92/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szakmai programban meghatározhatja, hogy az

intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés

nem érinti a 86. § (2) bekezdésének b)–d) pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét.

(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés szabályait kell

alkalmazni a nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetésre.

III. Cím
Szakosított ellátási formák

66. § (1) Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekrõl az

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek

megfelelõ szakosított ellátási formában kell gondozni.

(2) A szakosított ellátási formákat igénybe vevõ személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, valamint a

részükre biztosított gondozási, terápiás, valamint ápolási, illetve egyéb szolgáltatások tartalmáról – a külön

jogszabályban meghatározott tartalommal – gondozási tervet kell készíteni.

(3)–(5)

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

67. § (1)178 Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori

étkeztetésérõl, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön

jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körû

ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon

nem oldható meg. A 68. § (5) bekezdése szerinti személy ellátása esetén az ellátás tartalmát a 94/C. § szerinti

megállapodás határozza meg.

(2) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idõsek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a

szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok otthona.
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68. § (1)179 Az idõsek otthonában – a 68/B. § szerinti kivétellel – a 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási

szükséglettel rendelkezõ, de rendszeres fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylõ, a rá irányadó

öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

(2) Az idõsek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról

gondoskodni nem képes, a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkezõ személy is

ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben említett személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról

más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni.

(4) Az idõsek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a

külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet

állapít meg.

(5) Idõsek otthonába az (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élõ

házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott

gondozási szükséglet hiányában is felvehetõ.

68/A. § (1) Az idõsotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezetõ végzi el az ellátást igénylõ gondozási

szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a

határozat hozatalát megelõzõen az intézményvezetõnél.

(2) Az intézményvezetõ a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és

megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.

(3) Idõsotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken

alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

(4) Ha az idõsotthoni ellátást igénylõ személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és

az idõsotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az

intézményvezetõ tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetõségérõl.

68/B. §180 (1) Idõsek otthonában – a férõhelyszám legfeljebb 15%-áig – a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási

szükséglettel nem rendelkezõ személy is ellátható, ha az ellátást igénylõ vagy a térítési díjat megfizetõ más

személy írásban vállalja a 115. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékû személyi

térítési díj megfizetését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben

a) az ellátott után normatív állami hozzájárulás nem vehetõ igénybe,

b) nem kell alkalmazni a 68/A. §, a 114. § (3) bekezdése, a 115. § (2) bekezdés második és harmadik

mondata, és 115. § (6) bekezdése, a 117. §, a 117/A. § (1) és (2) bekezdése, a 117/B. §, valamint a 119/C. §

szerinti szabályokat,

c) a 68. § (5) bekezdése alapján más személy az ellátottal együtt akkor helyezhetõ el, ha szintén vállalja az

(1) bekezdés szerinti személyi térítési díj megfizetését,

d) a 115. § (7) bekezdésének alkalmazásában felülvizsgálatnak a szolgáltatási önköltség

megállapításának, illetve évközbeni korrigálásának idõpontját kell tekinteni,

e) biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ érintett ne kerüljön elõnyösebb helyzetbe, mintha

a vállalást õ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy nem tenné meg.

(3) Az ellátás megkezdésétõl számított egy éves idõtartamot követõen, ha az (1) bekezdés szerinti ellátott

állapota indokolja, az intézményvezetõ döntése alapján elvégezhetõ a gondozási szükségletének vizsgálata.

A gondozási szükséglet

a) megállapítása esetén az ellátott után normatív állami hozzájárulás vehetõ igénybe és térítési díját az

V. Fejezet III. címe szerint kell megállapítani,

b) hiányának megállapítása az intézményi jogviszony további fennállását nem érinti.

6. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 893

179 A 2011: CXCI. törvény 142. § (1) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.
180 A 68/B. §-t újonnan a 2011: CXCI. törvény 135. §-a iktatta be.



69. § (1) A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehetõ fel, akinek oktatására, képzésére,

foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetõség.

(2) Enyhe értelmi fogyatékos kiskorú csak kivételes esetben helyezhetõ el a fogyatékos személyek otthonában.

70. § (1) A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten kell megszervezni a kiskorúak és a felnõttek, valamint az

enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását.

(2) A fogyatékos kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan – a külön jogszabályban foglaltak

szerint – biztosítani kell a korai fejlesztést és gondozást, ötéves kortól a fejlesztõ felkészítést, valamint az

iskolai tanulmányok folytatásának segítését.

(3) A nagykorú fogyatékos személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az állapotának

megfelelõ önállóság, döntési lehetõség biztosított legyen. A fogyatékos személy részére biztosítani kell – a

fogyatékosságának megfelelõ – szinten tartó, képességfejlesztõ, foglalkoztatást, továbbá sport- és

szabadidõs tevékenység végzését is.

(4) A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten rehabilitációs részleg is mûködtethetõ, feltéve, hogy az a

külön jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeknek egyébként megfelel.

(5) A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történõ elhelyezésének feltétele a

benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

71. § (1) A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehetõ fel, aki az ellátás igénybevételének

idõpontjában nem veszélyeztetõ állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota,

valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.

(2) Azon ellátást igénylõ, akinek a kezelõorvos által meghatározott alapbetegsége

a) idõskori vagy egyéb szellemi leépülés,

b) súlyos antiszociális, közösségi együttélésre képtelen személyiségzavar,

c) szenvedélybetegség,

csak abban az esetben vehetõ fel a pszichiátriai betegek otthonába, ha az intézmény az alapbetegségével

összefüggésben is szolgáltatást képes nyújtani számára.

(3) A pszichiátriai betegek otthonába történõ felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó

szakorvosának, illetve – amennyiben az ellátás igénylése idõpontjában kórházi kezelésben részesül – a

fekvõbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetõjének – az intézménybe történõ felvételt megelõzõ –

három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

(4) Amennyiben az ellátást igénybevevõnek egészségi állapota miatt sürgõsségi gyógykezelésre van szüksége

[1997. évi CLIV. tv. 196. § b) pont, 199. §], úgy az intézmény orvosa az arra illetékes egészségügyi

szolgáltatónál kezdeményezi az ellátott pszichiátriai egészségügyi ellátását.

71/A. § (1) A szenvedélybetegek otthonában annak a személynek az ápolását, gondozását végzik, aki szomatikus és

mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényel, önálló életvitelre idõlegesen nem képes, de – a

külön jogszabályban meghatározott – kötelezõ intézeti gyógykezelésre nem szorul.

(2) A szenvedélybetegek otthonába történõ elhelyezéshez a területileg illetékes fekvõbeteg-gyógyintézet

pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg

illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának – intézménybe történõ

felvételt megelõzõ –, három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

71/B. § A hajléktalanok otthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell biztosítani, akinek az ellátása átmeneti

szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást,

gondozást igényel.

Rehabilitációs intézmények

72. § (1) A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását

szolgálja.
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(2) Rehabilitációs intézmény

a) a pszichiátriai betegek,

b) a szenvedélybetegek,

c) a fogyatékos személyek,

d) a hajléktalan személyek

rehabilitációs intézménye.

73. § (1) Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében azt a 18. életévét betöltött

pszichiátriai beteget, illetve 16. életévét betöltött szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut

gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód.

(2)

74. § (1) A fogyatékosok rehabilitációs intézménye azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetõleg látássérült

személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú

foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg.

(2) A fogyatékosok rehabilitációs intézménye elõkészíti az ott élõk családi és lakóhelyi környezetbe történõ

visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszûnését követõ utógondozást.

74/A. § A hajléktalanok rehabilitációs intézménye annak az aktív korú, munkaképes hajléktalan személynek az

elhelyezését szolgálja, akinek szociális ellátása ily módon indokolt, és aki önként vállalja a rehabilitációs célú

segítõprogramokban való részvételt.

75. §–79/A. §

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

80. § (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása

kivételével – ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi idõtartamra teljes körû ellátást biztosítanak.

(2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlõ esetben az intézmény orvosa szakvéleményének

figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

(3) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusai:

a) idõskorúak gondozóháza;

b) fogyatékos személyek gondozóháza;

c) pszichiátriai betegek átmeneti otthona;

d) szenvedélybetegek átmeneti otthona;

e) éjjeli menedékhely;

f) hajléktalan személyek átmeneti szállása;

g)

81. §

82. § Az idõsek gondozóházába azok az idõskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek

vehetõk fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban idõlegesen nem képesek

gondoskodni.

83. § A fogyatékosok gondozóházában azok a fogyatékos személyek helyezhetõk el, akiknek ellátása családjukban

nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá.

83/A. § A pszichiátriai betegek átmeneti otthonában az a pszichiátriai beteg helyezhetõ el, akinek ellátása

átmenetileg más intézményben vagy a családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi

elhelyezése vagy fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt.
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83/B. § A szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a személy helyezhetõ el, akinél szakorvosi (addiktológus,

pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel

családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg.

84. § (1) Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes

hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetõvé tevõ

szolgáltatás.

(2) A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését

biztosítja, akik az életvitelszerû szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

(3)

85. §

Lakóotthonok

85/A. § (1) A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettõ, a külön jogszabályban meghatározott esetben tizennégy pszichiátriai

beteget vagy fogyatékos személyt – ideértve az autista személyeket is –, illetõleg szenvedélybeteget

befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevõ részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása

mértékének megfelelõ ellátást biztosít.

(2) A lakóotthonok típusai a következõk:

a) fogyatékos személyek lakóotthona;

b) pszichiátriai betegek lakóotthona;

c) szenvedélybetegek lakóotthona.

(3) A lakóotthoni ellátás formái:

a) fogyatékos személyek lakóotthona esetében,

aa) rehabilitációs célú lakóotthon,

ab) ápoló-gondozó célú lakóotthon;

b) pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek lakóotthona esetében rehabilitációs célú lakóotthon.

(4) A rehabilitációs célú lakóotthonba az a személy helyezhetõ el,

a) aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a

gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése

érdekében indokolt;

b) aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és

rehabilitációja családjában nem oldható meg;

c) az a)–b) pontban meghatározottakon túl önellátásra legalább részben képes;

d) lakóotthonba kerülése idõpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi

nyugdíjkorhatárt még nem.

(5) A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonába – intézménybõl történõ elhelyezés esetén a

felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel – a fogyatékosság jellegétõl és súlyosságától

függetlenül helyezhetõ el fogyatékos személy, figyelemmel a (4) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott

rendelkezésre. A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában

történõ elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat

elvégzése.

(6) Az ápoló-gondozó célú lakóotthon az ellátottnak teljes körû ellátást biztosít.

Az egyes intézményi szolgáltatások integrált szervezeti formában történõ megszervezése

85/B. § (1) Az e törvényben meghatározott intézménytípusok által biztosított szolgáltatás megszervezhetõ önálló,

illetve integrált szervezeti formában.

(2) A szervezeti integráció megvalósulhat több ellátási típus egy intézmény keretein belül történõ biztosításával,

illetve alap-, nappali, bentlakásos intézményi formák egymásra épülésével.

(3)–(5)
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85/C. § (1) Bentlakásos intézményi szolgáltatás megszervezése az alábbi formákban történhet:

a) egy ellátotti csoport részére azonos gondozási feladatok ellátása (tiszta profilú intézmény),

b) több intézménytípus szolgáltatásainak biztosítása részleg kialakításával (részlegek),

c) több intézménytípus egy bentlakásos intézményben történõ megszervezése, kialakítása (vegyes

profilú intézmény),

d) több intézménytípus különálló szervezeti egységekben történõ megszervezése (integrált intézmény).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézményen belül – külön jogszabályban meghatározott feltételek

szerint – intenzív gondozást biztosító részleg is kialakítható.

(3) Átmeneti elhelyezést, illetve nappali ellátást biztosító intézmények esetében több ellátotti csoport részére

nyújtható szolgáltatás, amennyiben az intézményben az ilyen ellátás szakmai feltételei biztosítottak.

(4) Az (1) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott esetekben – külön jogszabályban meghatározottak szerint –

a tárgyi-személyi feltételek tekintetében speciális feltételek állapíthatók meg, azonban az egyes

intézménytípusoknak vagy részlegeknek külön-külön meg kell felelniük az

a) egy fõre jutó lakóterület nagyságára,

b) egy lakószobában elhelyezhetõ személyek számára,

c) egyéb szakdolgozói munkakör létszámnormáira

vonatkozó elõírásoknak.

(5)181 A megyei fenntartó és a fõvárosi önkormányzat a megye, fõváros területén ellátandó, intézményi keretek

között gondozható, de speciális egyéni ellátást igénylõ személyek részére – így különösen akik súlyos

pszichés vagy disszociális tüneteket, magatartászavart mutatnak – külön-külön egyes ellátotti csoportok

szerint – ide nem értve az idõskorúakat – speciális intézményt alakít ki, amely az egyes ellátotti csoportok

vonatkozásában legfeljebb húsz fõ elhelyezését biztosítja.

IV. Cím
A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek

86. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani

a)

b) étkeztetést,

c) házi segítségnyújtást,

d) állandó lakosainak számától függõen a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat,

e) az a)–d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz – különös tekintettel a családsegítéshez –

való hozzáférést.

(2)182 Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén

a) kétezer fõnél több állandó lakos él, családsegítést,

b) háromezer fõnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idõsek nappali ellátását,

c) tízezer fõnél több állandó lakos él, az a)–b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) pontban nem

említett nappali ellátást,

d) harmincezer fõnél több állandó lakos él, az a)–c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és átmeneti

elhelyezést nyújtó ellátást

köteles biztosítani.

(3)

(4) A fõvárosi kerületi önkormányzat köteles biztosítani az (1)–(2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat, a

88. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

87. §
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88. § (1) Az állam a megyei fenntartó útján, valamint a fõvárosi önkormányzat köteles gondoskodni

a) azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezésérõl, amelyek biztosítására e törvény alapján a települési

önkormányzat nem köteles;

b) a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról;

(2) A fõvárosban – ha a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg – a

fõvárosi önkormányzat gondoskodik a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának

megszervezésérõl és fenntartásáról.

(3)–(5)

(6)

88/A. § (1)–(2)

(3)

(4)

(5) A Kormány által kijelölt szerv – külön jogszabályban meghatározottak szerint – országos jegyzéket vezet a

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekrõl, szolgáltatókról.

89. § (1) A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a településen

életvitelszerûen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében más

önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkezõ önkormányzattal kötött

szerzõdésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedõen is vállalta.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi

területét meghaladja, az intézmény keretében nyújtott szolgáltatásokat – eltérõ megállapodás hiányában –

valamennyi beutalt részére azonos feltételekkel kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni a intézményi ellátás megszüntetése esetén is.

90. § (1)183 A megyei fenntartó, illetve a fõvárosi önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó intézmények

ellátási területe az egész megyére, illetve a fõvárosra kiterjed.

(2)184 A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási

feladatokat megszervezni, valamint az államnak a megyei fenntartó útján teljesített ellátási kötelezettsége

körébe tartozó feladatok közül az idõsellátás, továbbá – elõzetes igényfelmérésre alapozva – a lakossági

szükségletek alapján meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztosítani. A megyei

fenntartó azonban – szükség esetén – a megyei jogú város lakosainak ellátását erre hivatkozva nem

tagadhatja meg.

(3) Az ellátási kötelezettséggel nem rendelkezõ önkormányzat a szolgáltatása megszervezéséhez kapcsolódóan

helyi rendeletében meghatározhatja, hogy csak saját települése lakosai részére biztosítja az ellátást. Az

intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkezõ önkormányzat kérése alapján a

település lakosainak ellátását nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor már az ellátást

biztosította a másik település lakosai számára.

(4)185 A szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, megyei fenntartó, illetve a társulás más helyi önkormányzattal

vagy társulással kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A megállapodásban rögzíteni kell a szociális

szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az ellátottak után fizetendõ hozzájárulás mértékét.

90/A. §186 A szociális hatóság az e törvényben meghatározott ellátási kötelezettségek teljesítését folyamatosan

figyelemmel kíséri, és amennyiben az önkormányzat, illetve a megyei fenntartó az ellátási kötelezettségébõl

adódó feladatainak, különösen fenntartói feladatának, illetve az önkormányzat a szolgáltatástervezési

koncepció elkészítésének nem tesz eleget, megfelelõ határidõ tûzésével felszólítja a feladat teljesítésére.
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91. § (1)187 A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó

a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy

b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történõ részvétellel, vagy

c) szolgáltatót, intézményt mûködtetõ fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi

önkormányzattól vagy a társulástól történõ átvállalásáról szóló – 90. § (4) bekezdése szerinti

megállapodás, illetve ellátási szerzõdés megkötésével

tehet eleget.

(2)188 A megyei fenntartó az állam 88. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást

nyújtó

a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy

b) szolgáltatót, intézményt mûködtetõ fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának

átvállalásáról szóló – 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerzõdés megkötésével

tehet eleget.

(3)189 A (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltató, intézmény létrehozásához, átszervezéséhez

és megszüntetéséhez a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter jóváhagyása szükséges.

(4)190 A (2) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás, illetve ellátási szerzõdés megkötéséhez, módosításához és

megszüntetéséhez a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter jóváhagyása szükséges.

(5)191 A (3) és (4) bekezdés szerinti jogkörében a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter az adott megye

szolgáltatástervezési koncepciójában foglaltak figyelembevételével, a megyében elérhetõ szolgáltatások és

az adott szolgáltatás iránti társadalmi szükséglet alapján dönt.

92. § (1)192 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról

a)193 a fenntartó 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.

(2)194 Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben

szabályozza

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját;

c) azt, hogy az intézményvezetõ milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani;

d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;

e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;

f) a személyes gondoskodásért fizetendõ térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési

díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;

g) az intézményvezetõ és az ellátást igénybe vevõ között kötendõ megállapodással összefüggõ

kérdéseket;

h)

(3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fõvárosban élõ szociálisan rászorult

személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési

koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e

szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési

koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.
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(4) A koncepció tartalmazza különösen

a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,

b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,

c) a szolgáltatások mûködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmûködés kereteit,

d) az egyes ellátotti csoportok (idõsek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai

betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások

biztosításának szükségességét.

(5)

(6) A megyei jogú város és a fõváros koncepciója – a (4) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza különösen –

a) a megye, fõváros területén mûködõ szolgáltatási rendszer struktúráját, legfontosabb jellemzõit,

b) a szolgáltatások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb szociális

jellemzõit,

c) a szolgáltatások iránt jelentkezõ szükségletek alapján az intézményrendszer korszerûsítésének

irányait.

(6a)195 A megye, a fõváros területén mûködõ nem állami és egyházi fenntartók kötelesek együttmûködni és adatot

szolgáltatni a koncepció készítése során.

(7)196 A szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást megelõzõen véleményezteti az

intézményvezetõkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció végleges változatának elfogadása

során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetõség szerint figyelembe veszi.

(8)197

(9)198

(10)199 A megyei jogú városi önkormányzat a jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepciót megküldi a szociál- és

nyugdíjpolitikáért felelõs miniszternek.

V. cím
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladat- és jogköre

92/A. § (1) Egy szolgáltatónak, intézménynek egy fenntartója van.

(2)

(3) A fenntartó köteles biztosítani a szociális intézmény folyamatos mûködésének feltételeit, amelyhez az állam

szociális szakmai programok meghirdetésével nyújt segítséget a 131. § szerint.

(4)

92/B. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója

a)200 konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat;

b) ellenõrzi az intézmény mûködésének törvényességét;

c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatát, szakmai programját, valamint a

szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet;

d) ellenõrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét;

e) gondoskodik a szakemberek képzésérõl, továbbképzésérõl;

f) az intézmény vezetõje tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat;

g) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról;
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195 A 92. § (6a) bekezdését a 2011: CLIV. törvény 27. § (2) bekezdése iktatta be.
196 A 92. § (7) bekezdését a 2001: LXXIX. törvény 35. §-a iktatta be, szövege a 2011: CLIV. törvény 27. § (3) bekezdésével megállapított, a 2011: CLXXIX. törvény

192. § b) pontja szerint módosított szöveg.
197 Hatályon kívül helyezte a 2011: CLIV. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontja.
198 Hatályon kívül helyezte a 2011: CLIV. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontja.
199 A 2010: CLXXI. törvény 34. § 10. pontja, a 2011: CLIV. törvény 31. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
200 A 92/B. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CLXXI. törvény 34. § 15. pontja szerint módosított szöveg.



h) kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét az

intézmény mûködését érintõ lényeges döntés meghozatala elõtt. Lényeges döntéshozatalnak

minõsül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása;

i)201 szolgáltatástervezési koncepciót készít – figyelemmel a 92. § (3) bekezdésére – az általa mûködtetett

szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában.

(2) Az állami fenntartó a szervezeti és mûködési szabályzat, a házirend, valamint a szakmai program jóváhagyását

megtagadja, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a külön jogszabályban elõírt feltételeknek.

(3) Az állami fenntartó ha az intézmény mûködésének ellenõrzése során jogszabálysértést állapít meg, intézkedik

annak megszüntetésérõl.

92/C. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi, illetve nem állami fenntartója a 92/B. §

(1) bekezdésének a), e), f) és h) pontjaiban meghatározott feladatokon túl

a) gondoskodik az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatának, szakmai programjának, szakosított

ellátást nyújtó intézmény esetében házirendjének elkészítésérõl,

b) biztosítja az intézmény gazdálkodásának és mûködésének törvényességét.

(2)–(4)202

(5) Ha a tartós bentlakást nyújtó egyházi és nem állami fenntartású intézmény ellenõrzése során megállapításra

kerül, hogy az intézmény fenntartója nem tesz eleget az intézmény mûködésére vonatkozó jogszabályi

követelményeknek, a szociális hatóság intézkedik a normatív állami hozzájárulás visszatartása iránt. A

visszatartás mértéke, ha a nem állami és egyházi fenntartó

a)203

b)

c) az intézmény alapfeladataiban történõ változást – mely új mûködési engedélyeztetési eljárást tesz

szükségessé – nem jelzi a mûködést engedélyezõ hatóság felé, az éves normatív állami hozzájárulás

nyolc százaléka,

d) nem biztosítja a kötelezõ gyógyszerkészletet vagy gyógyászati segédeszközt, az éves normatív állami

hozzájárulás nyolc százaléka.

(6) Amennyiben a mûködést engedélyezõ hatóság több – az (5) bekezdésben megjelölt – jogszabálysértõ

körülményt észlel, a normatív állami hozzájárulás visszatartásának mértéke legfeljebb az éves normatív állami

hozzájárulás 15 százaléka.

(7) A visszatartott normatív állami hozzájárulás akkor illeti meg az egyházi és a nem állami fenntartót, ha a

visszatartásra okot adó körülményt megszünteti

VI. cím
A mûködési nyilvántartás

92/D. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végzõ,

valamint a javítóintézetben szakmai munkakörben dolgozó és a képesítési elõírásoknak megfelelõ

szakképesítéssel rendelkezõ személy (a továbbiakban: személyes gondoskodást végzõ személy) a külön

jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt.

(2)204

(3) Azt a személyes gondoskodást végzõ személyt, aki szociális szakvizsgát tett, az ezt igazoló oklevél

bemutatását követõ harmadik hónap elsõ napjától kezdõdõen a szakvizsga figyelembevételével kell

besorolni.

(4) Megszüntethetõ – a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 89. § (3) bekezdése, illetve a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. §-a (1) bekezdésének

c) pontjára hivatkozással – annak a személyes gondoskodást végzõ személynek a munkaviszonya, illetve
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201 A 2011: CXCI. törvény 142. § (1) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.
202 A 92/C. § (2)–(4) bekezdését a 2009: CIX. törvény 51. § (4) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte.
203 A 92/C. § (5) bekezdés a) pontját a 2009: CIX. törvény 51. § (4) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte.
204 A 92/D. § (2) bekezdését a 2011: CLXVI. törvény 84. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.



közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzési kötelezettséget a külön jogszabályban meghatározott

idõtartam alatt nem teljesíti.

92/E. § (1) A személyes gondoskodást végzõ személy e törvényben meghatározott adatait mûködési nyilvántartásba

kell venni.

(2) A mûködési nyilvántartás célja a személyes gondoskodást végzõ személy szakvizsgáztatásának,

továbbképzésének megszervezése, valamint a képzési követelmények teljesítésének ellenõrzése.

(3)205 A szociális személyes gondoskodást, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást

végzõ személy esetében a mûködési nyilvántartást a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter által

kijelölt szerv vezeti.

92/F. § (1) A mûködési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a)206 a személyes gondoskodást végzõ személy természetes személyazonosító adatai;

b) a munkahely megnevezése és címe;

c) a személyes gondoskodást végzõ személy által betöltött munkakör megnevezése, a foglalkoztatás

kezdõ idõpontja;

d) a megszerzett szakképesítés megnevezése, az errõl kiállított oklevél, bizonyítvány száma, a kiállítás

helye és idõpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése;

e) a jogszabály által elõírt továbbképzés elvégzésének, illetve szakvizsga letételének adatai.

(2) A szociális, gyermekjóléti, továbbá gyermekvédelmi intézmény (a továbbiakban együtt: munkáltató)

bejelenti a mûködési nyilvántartást vezetõ szervnek

a) a személyes gondoskodást végzõ személy foglalkoztatását az (1) bekezdésben megjelölt adatok

közlésével, továbbá

b) a nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást.

(3) A munkáltató az adatbejelentést a foglalkoztatás megkezdésétõl, illetõleg az adatváltozás idõpontjától

számított 30 napon belül teszi meg.

(4) A személyes gondoskodást nem intézményi keretek között végzõ személy adatainak az (1) bekezdés szerinti

nyilvántartására a (2) bekezdés rendelkezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a munkáltató bejelentési

kötelezettségének a személyes gondoskodást végzõ személy tesz eleget.

92/G. § (1) Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, aki

a) elhunyt,

b) foglalkozása gyakorlásától eltiltó jogerõs bírósági határozat hatálya alatt áll,

c)207 már nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban az intézménnyel.

(2)208

92/H. § A mûködési nyilvántartásból adatok a nyilvántartásba vett személy, a munkáltató, valamint a továbbképzést,

szakvizsgáztatást szervezõ, továbbá – az adatvédelmi jogszabályok megtartásával – tudományos, statisztikai

feldolgozást végzõk részére továbbíthatók.

92/I. §209 A szociális alap- és szakvizsga szabályait és a szakvizsgára kötelezettek körét miniszteri rendelet határozza

meg.
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205 A 2010: CLXXI. törvény 34. § 10. pontja, a 2011: CXCI. törvény 142. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
206 A 92/F. § (1) bekezdés a) pontja a 2009: LVI. törvény 65. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét

követõen indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
207 A 92/G. § (1) bekezdés c) pontját a 2011: CXCI. törvény 137. §-a iktatta be.
208 A 92/G. § (2) bekezdését a 2011: CXCI. törvény 142. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.
209 A 2010: CLXXI. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.



Az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzék

92/J. §210 A Kormány által erre kijelölt szerv a szakértõi tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezõ személyekrõl a

Gyvt. szerint névjegyzéket vezet. A szociális szakmai programok értékelésében a gyermekek védelmérõl és a

gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján szociálpolitikai szakértõi tevékenység folytatására jogosult,

engedéllyel rendelkezõ szakértõ vehet részt.

VII. cím
A szociális szolgáltatások engedélyezése

92/K. § (1) Szociális szolgáltatásokat a 4. § (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott bármely állami, egyházi és

nem állami fenntartó biztosíthat, ha az általa fenntartott szociális szolgáltató, illetve szociális intézmény

a) megfelel az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott feltételeknek, és

b) jogerõs mûködési engedéllyel rendelkezik.

(2)211 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.

(3) A mûködést engedélyezõ szerv ellenõrzi, hogy a szociális szolgáltató, illetve intézmény mûködése megfelel-e

a mûködési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak.

(4) A mûködést engedélyezõ szerv – külön jogszabályban foglaltak szerint – a mûködési engedélyt

visszavonhatja, és kötelezheti a fenntartót a szociális szolgáltatás abbahagyására, ha mûködése nem felel

meg a jogszabályokban, illetve a mûködési engedélyben foglaltaknak.

(5)212 Az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg

a) nappali intézmény esetén – a nappali melegedõ kivételével – a mûködési engedélyben meghatározott

férõhelyszám száztíz százalékát,

b) bentlakásos intézmény esetén a mûködési engedélyben meghatározott férõhelyszám százöt

százalékát,

éves átlagban pedig a férõhelyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követõ hatvan napot

meghaladóan a mûködési engedélyben meghatározott férõhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó

köteles kérelmezni a mûködési engedély módosítását.

(6)213 Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a mûködési

engedélyben meghatározott ellátotti létszám száztíz százalékát, éves átlagban pedig annak száz százalékát.

(6)214 A Kormány által kijelölt szerv a mûködési engedéllyel rendelkezõ szociális szolgáltatókról, intézményekrõl

nyilvántartást vezet, amelynek adattartalma nyilvános.

(7) A mûködést engedélyezõ szerv a mûködés személyi és tárgyi feltételeinek, a mûködés jogszerûségének, a

szociális szolgáltatásra való jogosultság megállapításának, illetõleg az intézményi jogviszonyra vonatkozó

szabályok megtartásának ellenõrzése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben

a) megismerheti és kezelheti az ellátott, törvényes képviselõje, az ellátott tartására jogszabály, szerzõdés

vagy bírósági határozat alapján köteles személy, a térítési díjat, az egyszeri hozzájárulást megfizetõ

személy, továbbá a szolgáltató, intézmény alkalmazottjának a személyes adatait,
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210 A 2010: XXXIX. törvény 26. §-a szerint módosított szöveg.
211 A 92/K. § (2) bekezdése a 2010: CLIII. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.
212 A 2009: CIX. törvény 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010.

költségvetési évtõl kell alkalmazni.
213 Újonnan a 2009: CIX. törvény 4. § (19) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. költségvetési

évtõl kell alkalmazni.
214 A 92/K. § újabb (6) bekezdését a 2010: XXXIX. törvény 27. §-a iktatta be.



b)215 betekinthet a szolgáltató, intézmény létrehozásával, mûködésével és megszûnésével, illetve az

intézményi jogviszony keletkezésével, fennállásával és megszûnésével összefüggõ iratokba, kérheti

azok bemutatását, azokról másolatot készíthet, illetve azokat lefoglalhatja.

(8)–(9)216

VIII. cím21

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,

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.
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(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 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)–(4)218
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V. Fejezet
AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY

I. Cím
Általános szabályok

Az ellátás igénybevételének módja

93. § (1)219 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylõ, illetve

törvényes képviselõje szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

(2)220 Ha az ellátást igénylõ személy cselekvõképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy

véleményét lehetõség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselõje terjeszti elõ. A korlátozottan

cselekvõképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselõjének beleegyezésével vagy – ha e

tekintetben a bíróság a cselekvõképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elõ.

(3) Ha a törvényes képviselõ ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához

a gyámhivatal elõzetes jóváhagyása szükséges.

(4)221 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.

94. § (1)222 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.

(2) Pszichiátriai betegek ellátását biztosító bentlakásos intézményi szolgáltatás bíróság általi kötelezõ

elrendelésére abban az esetben kerülhet sor, ha

a) a pszichiátriai beteg további fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és saját lakóhelyére nem

bocsátható vissza, mivel önmaga ellátására nem képes, ellátására alkalmas családtagja nincs, illetve

b) a korábban szociális vagy egészségügyi ellátásban részesült személy esetében tartós bentlakásos

intézményi elhelyezés indokolt.

(3) Amennyiben az intézményi elhelyezés soron kívüliséget igényel, a bíróság a külön jogszabályban

meghatározott feltételek fennállása esetén soron kívüli elhelyezésrõl is dönthet.

94/A. § (1) Az állami fenntartású intézmény esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemrõl

a) a települési önkormányzat által fenntartott szociális szolgáltató, nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó

intézmény esetében az intézményvezetõ,

b)223 a fõvárosi önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó

önkormányzat képviselõ-testülete eltérõen nem rendelkezik, az intézményvezetõ,

c) a települési önkormányzat – ide nem értve a fõvárosi önkormányzat – által fenntartott tartós

bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó önkormányzat képviselõ-testülete eltérõen nem

rendelkezik, az intézményvezetõ,
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d)224 a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium által fenntartott szociális

intézmény esetén az intézményvezetõ,

e)225 a megyei fenntartó által fenntartott szociális intézmény esetén az intézményvezetõ

dönt.

(2)226 Az intézményvezetõ a döntésrõl értesíti az ellátást igénylõt, illetve törvényes képviselõjét. Elutasítás esetén az

értesítés írásban történik.

(3) Ha az ellátást igénylõ, illetve törvényes képviselõje az intézmény vezetõjének a (2) bekezdés szerinti döntését

vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen

esetben a fenntartó (önkormányzati intézmény esetén az önkormányzat képviselõ-testülete) határozattal

dönt a beutalás kérdésérõl.

(4) A tartós bentlakásos intézménybe történõ beutaló határozat tartalmazza

a) az ellátást nyújtó intézmény megjelölését,

b) az intézményi ellátás idõtartamát (határozott vagy határozatlan idejû megjelölését),

c) idõsotthon esetében a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét.

A beutaló határozat egy példányának megküldésével az ellátást nyújtó intézmény vezetõjét is értesíteni kell.

94/B. §227 (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.

94/C. §228 (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,

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,

g)229 az igénybevevõ természetes személyazonosító adatait.
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94/D. §230 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.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak jogai

94/E. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevõ ellátottnak joga van szociális

helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körû

ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás

igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülõ számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az e

törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is biztosítani kell.

(2) A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlõ bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást

igénybevevõ jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült

kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.

(3) Az ellátást igénybevevõnek 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 igénybevevõ részére. A tájékoztató tartalmazza

a) az intézmény mûködési költségének összesítését,

b)231 a 115/A. § (1) bekezdése szerinti, térítésmentesen biztosított szolgáltatások kivételével az intézményi

térítési díj havi összegét,

c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi,

hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevõket megilletõ alkotmányos jogok maradéktalan és teljes

körû tiszteletben tartására, különös figyelemmel

a) az élethez, emberi méltósághoz,

b) a testi épséghez,

c) a testi-lelki egészséghez

való jogra.

(5) Az ellátást igénybevevõt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos

titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylõ

adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezetõ köteles biztosítani továbbá,

hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi

viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybevevõ, valamint arra illetéktelen személy ne

szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybevevõ szociális rászorultságának tényére.

(6) Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képezõ tárgyai, illetve mindennapi

használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt

jelenthetnek az intézményben élõk testi épségére. A veszélyeztetõ tárgyak körét, ezen tárgyak birtoklásának

feltételeit, illetve ellenõrzését a házirend szabályozza. A korlátozás azonban nem érintheti a mindennapi

használati tárgyakat.

(7) Az intézményvezetõnek gondoskodnia kell az ellátást igénybevevõk intézménybe bevitt vagyontárgyainak,

személyes tárgyainak és értékeinek megfelelõ és – szükség esetén – biztonságos elhelyezésérõl. Az

intézmény a házirendben szabályozhatja – figyelemmel a raktározási és elhelyezési lehetõségekre – hogy az

egyes ellátást igénybevevõk milyen nagyságú, illetve milyen mennyiségû, az intézményi élethez szükséges,

azzal összefüggõ személyes tárgy intézménybe történõ bevitelére jogosultak. Ezen kívül a vagyon- és
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értékmegõrzés nem korlátozható arra való hivatkozással, hogy az intézmény nem tud megfelelõ feltételeket

kialakítani a megõrzésre. Amennyiben az ellátást igénybevevõt korlátozzák a személyes tárgyainak

bevitelében, errõl az igénybevételhez kapcsolódó megállapodásban is rendelkezni kell.

(8) Ha az ellátást igénybevevõ vagyontárgya vagy értéktárgya a megõrzés szempontjából speciális feltételeket

igényel, az intézmény köteles segítséget nyújtani az ellátást igénybevevõ részére a megfelelõ elhelyezéshez,

illetve annak igénybevételéhez vagy eléréséhez.

(9) Az ellátást igénybevevõnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgásra,

figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az intézmény házirendje meghatározza az

intézménybõl történõ távozás és visszatérés rendjét. Az ellátást igénybevevõnek az igénybevételi eljárás

során részletes és pontos tájékoztatást kell adni az intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított

szabályokról.

(10) Az ellátást igénybevevõnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására.

Az intézményvezetõ a házirendben szabályozott módon rendelkezhet a látogatás rendjérõl, és meg kell

határozni azokat az eseteket, amikor a látogatók látogatási idõn kívül is kapcsolatot tarthatnak az ellátást

igénybevevõvel. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élõ más személyek

nyugalmára.

(11) Az intézményvezetõ a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a látogatás rendjét

szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben.

(12) Amennyiben az intézményben ellátott személy betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul, ellátása

során figyelemmel kell lenni az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) betegek

jogait szabályozó rendelkezéseire.

(13)232 Amennyiben az ellátást igénybevevõ egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül

nem képes a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szervek megkeresésére, az intézményvezetõ

segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselõjét, vagy az ellátottjogi képviselõt az

ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.

(14) Az intézményvezetõ tizenöt napon belül köteles a panasztevõt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának

eredményérõl. Amennyiben az intézményvezetõ határidõben nem intézkedik, vagy a panasztevõ nem ért

egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat

jogorvoslattal.

Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai

94/F. § (1) Az egyes szociális intézmények ellátását igénybe vevõ személynek, törvényes képviselõjének joga van az

ellátott állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére. Az intézmény vezetõje a

felülvizsgálatot megelõzõen, valamint a felülvizsgálatot követõen írásban tájékoztatja az ellátást

igénybevevõt – annak állapotát figyelembe véve –, illetve törvényes képviselõjét a felülvizsgálat céljáról,

folyamatáról, valamint annak eredményérõl.

(2) A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen

a) az akadálymentes környezet biztosítására,

b) az információkhoz, az ellátottat érintõ legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítására,

c) a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy -javítás lehetõségeinek

megteremtésére,

d) az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek tiszteletben

tartására,

e) társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történõ kapcsolat létesítésére,

kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételére, elérésére.
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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.

94/H. § (1) A hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményben elhelyezett személyek esetében különös

figyelemmel kell lenni az emberi méltóság védelmére. Az intézmény vezetõje a lehetõségek

figyelembevételével köteles olyan feltételeket biztosítani, ahol a hajléktalan személyek alapvetõ tisztálkodási,

pihenési feltételei nyugodt körülmények között adottak.

(2) A hajléktalan személy intézményi szolgáltatásának igénybevétele nem tehetõ függõvé olyan információktól,

mely korábbi életvitelével, elõéletével kapcsolatos.

(3) A hajléktalan személyeket ellátó intézmény vezetõje az ellátott személyek részére köteles postacímet

biztosítani, és a részükre szóló küldeményt átadni.

94/I. § A szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézményben különös figyelmet kell fordítani az ellátottak

adatainak, személyiségi jogainak védelmére.

94/J. § A gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek védelmében az intézményvezetõ köteles kezdeményezni új

gondnok kirendelését, ha a gondnok a gondnoki teendõket nem megfelelõen látja el, különösen, ha nem a

gondnokolt érdekeinek figyelembevételével végzi ezen feladatokat.

Az ellátottjogi képviselõ

94/K. § (1)233 Az ellátottjogi képviselõ a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi

elhelyezést igénybevevõ, illetve a szolgáltatásban részesülõ részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában.

Mûködése során tekintettel van az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és

védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire.

(2) Az ellátottjogi képviselõ feladatai

a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintõ legfontosabb

alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeirõl és az ellátást igénybevevõket érintõ jogokról,

b) segíti az ellátást igénybevevõt, törvényes képviselõjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák

megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus

megoldásában,

c) segít az ellátást igénybe vevõnek, törvényes képviselõjének panasza megfogalmazásában,

kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetõjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a

hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában,
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d) a jogviszony keletkezése és megszûnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi

ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetõjénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és

illetékességgel rendelkezõ hatóságnál, és ennek során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti

az ellátást igénybevevõt, törvényes képviselõjét,

e) az intézmény vezetõjével történt elõzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben

foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesülésérõl és a

figyelembevételérõl a szakmai munka során,

f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértõ gyakorlat megszüntetésére,

g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény

vezetõjénél,

h)234 amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintõ jogsértés fennállását észleli, intézkedés

megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóságok felé,

i) a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

(3) Az ellátottjogi képviselõ e célra létrehozott szervezet keretében mûködik.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetõje az ellátottakat tájékoztatja az ellátottjogi

képviselõ által nyújtható segítségadás lehetõségérõl, az ellátottjogi képviselõ elérhetõségérõl.

(5) A szociális szolgáltató, intézmény vezetõje, fenntartója, valamint az ellátottjogi képviselõ által megkeresett

hatóság a külön jogszabályban meghatározott határidõn belül megvizsgálja az ellátottjogi képviselõ

észrevételét, kezdeményezését, megkeresését, és az ezzel kapcsolatos érdemi állásfoglalásáról,

intézkedésérõl õt tájékoztatja.

(6)

(7) Az ellátottjogi képviselõ munkaköre pályázat alapján tölthetõ be, külön jogszabályban meghatározott

felsõfokú iskolai végzettséggel.235

(8) Az ellátottjogi képviselõ jogosult

a) a szociális szolgáltató vagy intézmény mûködési területére belépni,

b) a vonatkozó iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az intézmény mûködésére vonatkozó

dokumentumokat megismerni,

c) a szolgáltatást nyújtó személyekhez és az ellátottakhoz kérdést intézni, velük megbeszélést,

egyeztetést kezdeményezni és folytatni.

(9) Az ellátottjogi képviselõ köteles az ellátást igénybevevõre vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot

megtartani, és az ellátást igénylõ személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.

(10)236 Nem lehet ellátottjogi képviselõ, aki

a) büntetett elõéletû, vagy

b) a tevékenységének ellátását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

(11)237 Azt a tényt, hogy a (10) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn,

a) az ellátottjogi képviselõi munkakör betöltésére pályázatot benyújtó személy a pályázat benyújtásával

egyidejûleg,

b) az ellátottjogi képviselõ – tevékenysége gyakorlásának idõtartama alatt – az ellátottjogi képviselet

céljára létrehozott szervezet vezetõjének írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon

belül, ha e határidõn belül az ellátottjogi képviselõn kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszûnését

követõen haladéktalanul

hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

(12)238 Az ellátottjogi képviselet céljára létrehozott szervezet vezetõje az ellátottjogi képviselõ tevékenysége

gyakorlásának idõtartama alatt írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja az

ellátottjogi képviselõt annak igazolására, hogy vele szemben a (10) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn.

Ha az ellátottjogi képviselõ igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a (10) bekezdés szerinti kizáró ok, az
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ellátottjogi képviselet céljára létrehozott szervezet az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által

kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ellátottjogi

képviselõ részére megtéríti.

(13)239 Az ellátottjogi képviselõ megbízatását az ellátottjogi képviselet céljára létrehozott szervezet vezetõje

megszünteti, ha

a) az ellátottjogi képviselõ a (11) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének az ismételt

szabályszerû felhívástól számított tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a

kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok következménye, az ismételt felhívástól számított

tizenötödik munkanapon,

b) ha a (10) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennállását az ellátottjogi képviselet céljára létrehozott

szervezet vezetõje az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági

bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, e megállapításnak az ellátottjogi képviselõ részére történõ

kézbesítése napján.

(14)240 A (11) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az ellátottjogi képviselet céljára létrehozott szervezet

vezetõje

a) az ellátottjogi képviselõi munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálásáig,

b) az ellátottjogi képviselõ megbízatása megszûnéséig

kezeli.

A szociális szolgáltatást végzõk jogai

94/L. § (1) A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell,

hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és

személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelõ munkavégzési

körülményeket biztosítson számukra.

(2) Közfeladatot ellátó személynek minõsül az alábbi munkaköröket betöltõ személy:

a) a házi segítségnyújtást végzõ szociális gondozó, ideértve a vezetõ gondozó,

b) a családgondozó,

c) a támogató szolgálatot, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek ellátását

végzõ szociális gondozó,

d) a hajléktalan személyek ellátását végzõ szociális segítõ és utcai szociális munkás,

e) az elõgondozással megbízott személy,

f)241 az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, intézményvezetõ ápoló, gondozó, szociális,

mentálhigiénés munkatárs,

g)242 a falu- és a tanyagondnok.

(3) A bentlakásos intézménynek rendelkeznie kell – a szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében – az

ellátást igénybevevõk részérõl esetlegesen felmerülõ veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belsõ utasítással.

(4) Azoknak a munkavállalóknak a munkaidejét, pihenõidejét, elõmeneteli és illetményrendszerét, akik olyan

egyházi vagy nem állami fenntartású szolgáltatónál, intézménynél dolgoznak, amely után a fenntartó

normatív állami hozzájárulásban részesül – ideértve a 127. § (4) bekezdés szerinti szolgáltatót, intézményt is –,

a Kjt. 55–80. §-a szerint kell megállapítani. E rendelkezésektõl akkor lehet eltérni, ha azzal a munkavállaló

kizárólag elõnyt szerez.

(5) A szociális szolgáltatónál és szociális intézményben történõ foglalkoztatás esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdésének

a) pontja nem alkalmazható.
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Tájékoztatási kötelezettség

95. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeirõl a kérelem benyújtásakor a kérelmezõt

tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi idõpontjáról az intézmény vezetõje a jogosultat,

illetve hozzátartozóját értesíti.

(2) A bentlakásos intézményi ellátás esetén az (1) bekezdés szerinti értesítés, illetõleg tájékoztatás tartalmazza

a) az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolcnapos határidõt, továbbá az annak

elmulasztása esetén követendõ eljárást;

b) az intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokra, személyes

használati tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatokra, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat és más,

jogszabályban meghatározott feltételeket.

(3) Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított idõtartamon belül nem költözik be, és

ennek okáról az intézmény vezetõjét nem értesíti, az intézmény vezetõje megkeresi a jogosult lakóhelye

(tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzõt.

(4) A jegyzõ a (3) bekezdés szerinti megkeresésre tájékoztatást ad

a) a jogosult tartózkodási helyérõl;

b) a beköltözés elmaradásának indokairól;

c) az intézményi ellátás igénybevételének várható idõpontjáról.

(5) Ha a jegyzõ tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem róható okból nem tudta

megkezdeni, az intézményvezetõ az akadályoztatásra okot adó körülmény megszûnését követõ 30 napon

belül lehetõség szerint gondoskodik az érintett elhelyezésérõl. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás

megszüntetését.

96. § (1) Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára

a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeirõl;

b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;

c) a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a

látogatás, a távozás és a visszatérés rendjérõl;

d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról;

e) az intézményi jogviszony megszûnésének eseteirõl;

f) az intézmény házirendjérõl;

g) a fizetendõ térítési díjról, teljesítési feltételeirõl, továbbá a mulasztás következményeirõl.

h) a jogosult jogait és érdekeit képviselõ társadalmi szervezetekrõl.

(2)

(3) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles

a) nyilatkozni az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételérõl,

tiszteletben tartásáról;

b) adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz;

c)243 nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá a közeli

hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az

intézmény vezetõjével.

96/A. § (1) A tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében a módszertani intézmény ismertetõt készít a

feladatkörébe tartozó szociális intézményekrõl. Az esetleges intézményi változások ismeretében évente

elvégzi az adatok szükség szerinti módosítását. Az ismertetõ az intézmény székhelyét, telephelyeit, a

szolgáltatások körét, az intézménybe történõ felvétel, illetve az elhelyezés körülményeire, valamint az

ellátottjogi képviselõ személyére, elérhetõségére vonatkozó adatokat tartalmazza.
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(2) A szociális intézmény a módszertani intézmény feladatának teljesítéséhez közli az (1) bekezdésben

meghatározott adatokat. Az esetleges változásokat azok keletkezésétõl számított 30 napon belül közli a

módszertani intézménnyel.

A jogosultak érdekvédelme

97. § Az intézményvezetõ az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy

példányát átadja a jogosultnak. Egyébként a házirendet az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni

és gondoskodni kell arról, hogy az a jogosultak hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára folyamatosan

hozzáférhetõ legyen.

98. §

99. § (1)244 A tartós bentlakásos intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az

ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban: érdekképviseleti fórum)

megalakításának és tevékenységének szabályait.

(2)245 Az érdekképviseleti fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak,

érdekeinek érvényesülését elõsegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás

szerint mûködik. Az érdekképviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell

biztosítani.

(3) Az érdekképviseleti fórum tagjai

a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybevevõk közül

aa) kettõszáz férõhelyig kettõ fõ,

ab) kettõszáz férõhely felett négy fõ;

b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselõi közül egy fõ;

c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fõ;

d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fõ.

(4) Az érdekképviseleti fórum

a) elõzetesen véleményezi az intézmény vezetõje által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény

belsõ életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a

házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat,

b) megtárgyalja az intézményben élõk panaszait – ide nem értve a jogviszony keletkezésével,

megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat –, és intézkedést kezdeményez az

intézményvezetõ felé,

c) tájékoztatást kérhet az intézményvezetõtõl az ellátottakat érintõ kérdésekben, az ellátás szervezésével

kapcsolatos feladatokban,

d) intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és illetékességgel

rendelkezõ hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény mûködésével kapcsolatos

jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

(5) Az érdekképviseleti fórum mûködésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza.

99/A. § A nappali ellátást nyújtó és a bentlakásos intézményekben az ellátottak érdekeik közösségben történõ

képviseletére és közösségi életük megszervezésére – választott képviselõikbõl – ellátotti önkormányzatot

hozhatnak létre, amely ellátja az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában, illetve házirendjében

meghatározott feladatokat. Az ellátotti önkormányzat megalakítása az érdekképviseleti fórum mûködését, és

a 99. § (4) bekezdésében meghatározott feladatait nem érinti.
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Az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatása

99/B. § (1) Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai

programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott

meglévõ képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelõen munka-rehabilitáció vagy

fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében biztosítható (a továbbiakban együtt: szociális foglalkoztatás).

(2) A szociális foglalkoztatásban foglalkoztatóként az a személy, illetve szervezet vehet részt, aki erre a szociális

hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik (a továbbiakban: szociális foglalkoztatási engedély). A szociális

foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételeit, engedélyezésének és szakmai ellenõrzésének szabályait külön

jogszabály tartalmazza.

(3) A szociális foglalkoztatás feltétele az ellátott rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának elvégzése.

(4) Az ellátott foglalkoztatásáról – rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredménye alapján – a szociális

intézmény vezetõje dönt. Az intézményvezetõ a döntésrõl írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes

képviselõjét, valamint – amennyiben az ellátott munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll – az ellátottat

foglalkoztató személyt, illetve szervezetet. Ha az ellátott, illetve törvényes képviselõje az intézmény

vezetõjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a

fenntartóhoz fordulhat, amely 15 napon belül dönt az ellátott foglalkoztatásáról.

(5) Az ellátottat foglalkoztató személy, illetve szervezet a szociális intézmény vezetõje, illetve a fenntartó

döntésének beérkezését követõ 15 napon belül – szükség esetén – ajánlatot tesz a foglalkoztatásra irányuló

jogviszony módosítására az ellátott, illetve törvényes képviselõje részére. Ha az ajánlattételt követõ 15 napon

belül az ellátott, illetve törvényes képviselõje nem nyilatkozik, vagy az ajánlatot nem fogadja el, a

foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszûnik.

(6) A foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony (5) bekezdés szerinti módosításáról, illetve

megszûnésérõl – a módosítást, megszûnést követõ 3 napon belül, módosítás esetén a szerzõdés másolatának

egyidejû megküldésével – írásban tájékoztatja a szociális intézményt.

99/C. § (1) A szociális hatóság – a szociális foglalkoztatással kapcsolatos hatósági ellenõrzés érdekében – nyilvántartást

vezet az illetékességi területén lévõ szociális intézményben biztosított szociális foglalkoztatásról.

A nyilvántartás tartalmazza

a) a foglalkoztató nevét, címét, székhelyét, telephelyét, a szociális foglalkoztatási engedély másolatát;

b) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, lakó-, illetve tartózkodási helyét, a

rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végzõ szociális szakértõi szerv szakértõi véleményét, valamint a

foglalkoztatásra irányuló megállapodásnak, illetve munkaszerzõdésnek a másolatát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban foglalt adatokat, dokumentumokat a szociális intézmény

szolgáltatja. A szociális intézmény az adatokban történt változást 15 napon belül jelzi a szociális hatóságnak.

(3) A szociális hatóság ellenõrzi, hogy az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban foglaltaknak megfelelõen

történik-e a foglalkoztatás.

(4) A szociális intézmény a szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatott után támogatást igényelhet

(a továbbiakban: szociális foglalkoztatási támogatás). A szociális foglalkoztatási támogatást

munka-rehabilitációs díjra, bérjellegû kifizetésekre, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és

dologi kiadásokra, valamint tárgyieszköz-beszerzésekre kell fordítani. A szociális foglalkoztatási támogatás

igénylésének és a támogatás felhasználása ellenõrzésének szabályait külön jogszabály tartalmazza.

(5)246

(6) A szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy után a megváltozott munkaképességûek

foglalkoztatásának támogatása elõirányzatból külön jogszabály szerinti költségvetési támogatás (dotáció)

nem igényelhetõ.
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(7)247 A szociális hatóság a szociális foglalkoztatásról vezetett nyilvántartásból az országos, illetve ágazati

érdekegyeztetésben történõ részvétel megállapítása céljából, a megállapításra törvényben feljogosított

hatóság igénylése alapján az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat, továbbá a b) pontban

meghatározott adatokból a foglalkoztatottak létszámára vonatkozóan adatot szolgáltat.

99/D. § (1) A munka-rehabilitáció célja a szociális intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és

szellemi képességeinek munkavégzéssel történõ megõrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztõ-felkészítõ

foglalkoztatásra való felkészítés.

(2) A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretében történik. A munka-rehabilitációban történõ

részvételrõl az ellátott, illetve – amennyiben az ellátott jognyilatkozata a Ptk. 15/A. §-ának (1) bekezdése

alapján semmisnek minõsülne – törvényes képviselõje írásban, a (3)–(6) bekezdésben foglaltak

figyelembevételével megállapodást köt a szociális intézmény vezetõjével. Ez utóbbi esetben a megállapodást

az ellátott aláírhatja. A megállapodás tartalmazza

a) a munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenység részletes leírását,

b) a munka-rehabilitáció idõbeosztását,

c) a munka-rehabilitációs díj havi összegét,

d) szándéknyilatkozatot arra nézve, hogy az ellátott testi és szellemi képességeihez mérten elvárható

módon közremûködik a munka-rehabilitációban.

(3) A munka-rehabilitációs tevékenység megválasztásánál a szociális intézmény vezetõje figyelembe veszi az

ellátott testi és szellemi képességeit, és speciális szükségleteinek megfelelõen biztosítja az egészséget nem

veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés feltételeit.

(4) A munka-rehabilitáció idõbeosztását az ellátott állapotának, képességeinek figyelembevételével egyénileg

kell meghatározni az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben úgy, hogy a foglalkoztatás

idõtartama nem haladhatja meg a napi 6 és a heti 30 órát, és el kell érnie a napi 4 és a heti 20 órát.

(5) Munka-rehabilitáció esetén a szociális intézmény vezetõje az ellátottat munka-rehabilitációs díjban részesíti.

A munka-rehabilitációs díj havi összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér

30%-ánál.

(6) A szociális intézmény vezetõje a munka-rehabilitációra vonatkozó megállapodás módosítását, illetve

– különösen indokolt esetben – megszüntetését kezdeményezi, ha az ellátott a foglalkoztatás során

a) saját, illetve más személy testi épségét, egészségét veszélyezteti,

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely mellett biztonságos foglalkoztatása nem tartható fenn.

(7)

99/E. § (1) A fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás célja a szociális intézményben ellátott személy számára

munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégzõ képesség kialakítása,

helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt

munkaerõpiacon történõ önálló munkavégzésre.

(2) A fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás

a) az ellátott, és

b) az intézmény vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet

által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerzõdés alapján, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény

szerinti határozott idejû munkaviszony keretében folytatható. Az intézményi jogviszony megszûnése esetén

a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásra irányuló jogviszony is megszûnik.

(3) Az intézmény és az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötõ szervezet közötti

szerzõdésre a 122/B. §-ban foglaltakat megfelelõen kell alkalmazni.

(4) A fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében

a) a 16. életévét betöltött személy foglalkoztatható,

b) a foglalkoztatás idõtartama nem haladhatja meg a napi 8 órát és a heti 40 órát,

c) munkaidõkeret nem alkalmazható,
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d) ha a munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább 30 perc munkaközi

szünetet kell biztosítani,

e) a munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli és többmûszakos munkavégzésre, ügyeletre, készenlétre

nem vehetõ igénybe,

f) a kiküldetésre, kirendelésre, munkaerõ-kölcsönzésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.

Az intézményi jogviszony megszûnése

100. § Az intézményi jogviszony megszûnik

a) az intézmény jogutód nélküli megszûnésével,

b) a jogosult halálával,

c) a határozott idejû intézeti elhelyezés esetén a megjelölt idõtartam lejártával, kivéve ha e törvény

rendelkezései alapján az elhelyezés idõtartama meghosszabbítható.

101. § (1) Az állami fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselõje

kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselõje kezdeményezése alapján az intézményvezetõ az

intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti idõpontban,

ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szûnik meg.

(2) Az intézményvezetõ az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult

a) másik intézménybe történõ elhelyezése indokolt,

b) a házirendet súlyosan megsérti,

c) intézményi elhelyezése nem indokolt.

(3) Az intézmény vezetõje az ellátás megszüntetésérõl, valamint a megszüntetés ellen tehetõ panaszról írásban

értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselõjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes

képviselõje nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül az intézmény

fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell,

amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerõs és végrehajtható határozatot nem hoz.

(4) Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszony megszüntetésére az (1)–(2) bekezdésben

foglaltakat értelemszerûen alkalmazni kell, azonban a jogviszonyt a beutaló szerv határozata szünteti meg.

102. § (1)248 Egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén az intézményi jogviszony megszûnik, ha a

94/C. § szerinti megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselõje vagy a fenntartó felmondja.

(2) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló, gondozó célú lakóotthon esetén a fenntartó a megállapodást

akkor mondhatja fel, ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti.

(3) A felmondási idõ, ha a 94/D. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik,

a) alapszolgáltatás esetén tizenöt nap,

b) bentlakásos intézmény esetén három hónap.

(4)249 Ha egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a 94/C. § szerint megkötött

megállapodás felmondásának jogszerûségét az ellátott, a törvényes képviselõje, a térítési díjat vagy az

egyszeri hozzájárulást megfizetõ személy, illetõleg a fenntartó vitatja, kérheti a bíróságtól a megállapodás

jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell,

amíg a bíróság jogerõs határozatot nem hoz.

103. § Az intézményi jogviszony megszûnése esetén az intézmény vezetõje értesíti a jogosultat, illetve törvényes

képviselõjét

a) a személyes használati tárgyak és a megõrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének

határidejérõl, rendjérõl és feltételeirõl;

b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségérõl;
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c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésrõl, kárigényrõl, azok esetleges elõterjesztési

és rendezési módjáról.

104. § Ha a jogosult korlátozottan cselekvõképes vagy cselekvõképtelen, a 95—100. §-ban szabályozott, jogi

következményekkel járó cselekmények és jognyilatkozatok tekintetében a hozzátartozóra vonatkozó

rendelkezéseket a törvényes képviselõre kell alkalmazni.

II. Cím
Egyes intézményekre vonatkozó külön szabályok

A bentlakásos szociális intézményekre vonatkozó külön szabályok250

105. § (1)

(2) A jogosult kérelmére, legfeljebb hat hónapi idõtartamig ideiglenesen is beutalható. Ideiglenes beutalás

esetén a jogosultnak a fennálló lakásbérleti jogviszonya nem szüntethetõ meg.

(3)–(4)

106. § A bentlakásos szociális intézmény vezetõje köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa

megjelölt hozzátartozóját

a) a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról;

b) az egészségügyi intézménybe való beutalásáról;

c) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetésérõl;

d) az áthelyezés kezdeményezésérõl, illetõleg kérelmezésérõl;

e) a díjfizetési hátralék következményeirõl, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedésérõl.

107. §

108. § (1) Ha az állami fenntartású bentlakásos szociális intézményben az elhelyezés határozott idõre szól, annak lejárta elõtt

az intézményvezetõ, a beutaló önkormányzat képviselõ-testülete megvizsgálja, hogy az elhelyezés feltételei

továbbra is fennállnak-e. Ennek eldöntéséhez a jogosult kezelõorvosának szakvéleményét is ki kell kérni.

(2) A 3. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti személy bentlakásos szociális intézményben határozott idõre,

tartózkodási joga fennállásának idõtartamára helyezhetõ el.

(3) Ha az intézményi elhelyezés feltételei nem állnak fenn, az intézményvezetõ, a beutaló önkormányzat

képviselõ-testülete az elhelyezést megszünteti, és errõl a jogosultat, valamint a tartásra, gondozásra

kötelezett hozzátartozót értesíti.

(4) Ha az intézményi elhelyezés feltételei továbbra is fennállnak, az intézményvezetõ, a beutaló önkormányzat

képviselõ-testülete az elhelyezést további egy évvel meghosszabbíthatja, vagy a jogosultat más, az

állapotának megfelelõ intézménybe helyezi át.

(5) Ha az intézményi jogviszonyt az intézményvezetõ intézkedése keletkezteti és a jogosult, illetve törvényes

képviselõje az intézmény vezetõjének a (2)–(4) bekezdésben meghatározott intézkedésével nem ért egyet, az

errõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.

109. § (1) Ha az állami fenntartású bentlakásos szociális intézményben az elhelyezés határozatlan idõre szól, vagy

határozott idõre szól ugyan, de az abban foglalt idõtartam még nem telt el, akkor a más intézménybe történõ

áthelyezést a jogosult, törvényes képviselõje, valamint az intézmény vezetõje kezdeményezheti.

(2) Az intézmény vezetõje az áthelyezést különösen akkor kezdeményezheti, ha a jogosult

a) egészségi állapotának megváltozása miatt indokolt, vagy nem egészségi állapotának megfelelõ

intézménybe került elhelyezésre,

b) az adott intézményben állapotára tekintettel tovább nem rehabilitálható,
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c) a házirendet többször, súlyosan megsérti és emiatt az érdekképviseleti fórum a jogosult áthelyezését

javasolja.

(3) Ha az intézményi jogviszonyt

a) beutaló határozat alapozza meg, az áthelyezésrõl a beutaló önkormányzat képviselõ-testülete

határozattal dönt,

b) az intézményvezetõ intézkedése keletkezteti, az áthelyezéshez a jogosult, illetve törvényes képviselõje

és a másik intézmény vezetõjének közös megegyezése szükséges.

(4) A (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott esetekben a jogosult kezelõorvosának javaslatát, valamint a

jogosult, illetve törvényes képviselõjének egyetértõ nyilatkozatát is be kell szerezni. Ha a jogosult, illetve

törvényes képviselõje az egyetértõ nyilatkozatot nem adja meg, az intézményi elhelyezést az önkormányzat

képviselõ-testülete megszünteti. Ha az áthelyezés idõsek otthonába történik, a 68/A. § szabályait is

alkalmazni kell.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak az irányadók akkor is, ha a jogosultat egy intézményen belül másik

szakosított ellátási formában kell gondozni.

110. §

111. §

A rehabilitációs intézményekre és a rehabilitációs célú lakóotthonokra vonatkozó külön szabályok

112. § (1) Rehabilitációs intézményben, illetve rehabilitációs célú lakóotthonban az ellátás idõtartama – a

(3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem haladhatja meg a három évet. Az ápolást, gondozást nyújtó

intézmény rehabilitációs részlegére a rehabilitációs intézményre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen

alkalmazni.

(2) Az ellátás (1) bekezdés szerinti idõtartama egy alkalommal, legfeljebb két évvel meghosszabbítható, ha

a) a rehabilitációs programban meghatározott eredményeket nem sikerült elérni, de az ellátással az

eredményes rehabilitáció megvalósítható, vagy

b) az ellátott önálló életvitelének kialakítása további segítséget igényel, amely azonban utógondozói

szolgáltatás keretében nem valósítható meg.

(3) A rehabilitációs célú lakóotthonban az ellátott határozatlan idõre is elhelyezhetõ, ha a rehabilitációs

alkalmassági vizsgálat, illetve a felülvizsgálat eredménye szerint az ellátott az önálló életvitel kialakítására

várhatóan csak részben lesz képes.

(4) A rehabilitációs intézményben és a rehabilitációs célú lakóotthonban minden esetben biztosítani kell

a) a lakhatást,

b) a textíliával való ellátást, és

c) a mentális gondozást.

(5)251 A rehabilitációs intézményben és a rehabilitációs célú lakóotthonban határozott idõre elhelyezett ellátottak

részére – külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján – elõtakarékossági rendszer mûködtethetõ.

(6)252 A (4)–(5) bekezdés szerinti szolgáltatásokon túl az ellátottnak nyújtott további szolgáltatásokkal kapcsolatos

körülményeket, így különösen

a) az önálló, részben önálló életvitelhez szükséges feltételek biztosítását, a szükséges étkeztetést,

b) az ellátott rehabilitációjához szükséges fejlesztõ felkészítést, képzést, foglalkoztatást vagy a

foglalkoztatáshoz történõ hozzájutás módját,

c) a szükséges egészségügyi ellátást vagy az egészségügyi ellátáshoz történõ hozzájutás módját,

d) a szükséges utógondozást

az ellátottal kötött, a 94/C. § (3) bekezdése szerinti megállapodásban a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat,

illetve a felülvizsgálat eredményének figyelembevételével kell meghatározni.
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(7) Az utógondozás a rehabilitációs intézmény és a rehabilitációs célú lakóotthon által a társadalmi életben való

részvétel, a munkavállalás és az önálló életvitel elõsegítése érdekében nyújtott szolgáltatás. Az utógondozás

idõtartama nem haladhatja meg a két évet.

113. § (1) A rehabilitációs intézménybe, illetve rehabilitációs célú lakóotthonba történõ bekerülés feltétele a

rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzése. A rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végzõ szociális

szakértõi szerv megállapítása alapján azok az ellátást igénylõk, akik a vizsgálat idõpontjában nem felelnek

meg a rehabilitációs intézménybe, illetve rehabilitációs célú lakóotthonba történõ elhelyezés feltételeinek, de

a rehabilitációra alkalmassá tehetõk, ideiglenes jelleggel legfeljebb egyéves idõtartamra elhelyezhetõk az

intézményben, illetve lakóotthonban.

(2) Az egyéves idõtartam eltelte után a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végzõ szociális szakértõi szerv

megállapítja, hogy az elhelyezést igénylõ alkalmas-e a rehabilitációs intézményben, illetve rehabilitációs célú

lakóotthonban történõ elhelyezésre. Amennyiben a rehabilitációs tevékenység nem lehet eredményes,

abban az esetben az ellátott más típusú intézménybe történõ áthelyezését kell kezdeményezni a

fenntartónál, aki köteles az ellátást igénybevevõt más intézménytípusban elhelyezni.

(3)253 Az (1)–(2) bekezdés rehabilitációs alkalmassági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni a

szenvedélybeteg, továbbá a hajléktalan személy esetén.

Az ellátottak felülvizsgálata

113/A. § A külön jogszabályban meghatározott felülvizsgálaton vesznek részt

a) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonban elhelyezett, BNO

10 kódkönyv F diagnóziskóddal rendelkezõ ellátottak,

b) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonban ellátott

fogyatékos személyek,

c) a rehabilitációs intézményben, rehabilitációs célú lakóotthonban ellátottak,

d) a szociális foglalkoztatásban részt vevõ ellátottak.

113/B–113/C. §

113/D–113/G. §

III. Cím
Térítési díj

114. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint

a) az ellátást igénybe vevõ jogosult,

b) a szülõi felügyeleti joggal rendelkezõ törvényes képviselõ,

c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe

fogadó szülõje, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett

meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

d) a jogosult tartását szerzõdésben vállaló személy,

e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy [a c)–e) pont alattiak a továbbiakban együtt:

tartásra köteles és képes személy]

köteles megfizetni [az a)–e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett].

(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,

a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
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b)254

és bentlakásos ellátás esetében a 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.

115. § (1)255 A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési

díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy fõre jutó

összegének, támogató szolgáltatás és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség

és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési

díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek

szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történõ megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos

ellátás esetében az intézményi térítési díjat az elõzõ évben ténylegesen igénybe vett normatív állami

hozzájárulással kell számítani.

(2)256 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.

(3) A személyi térítési díj összege – önkormányzati intézmény esetén – a fenntartó rendeletében foglaltak szerint

csökkenthetõ, illetve elengedhetõ, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

(4) Ha az ellátott, a törvényes képviselõje vagy a térítési díjat megfizetõ személy a személyi térítési díj összegét

vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétõl

számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami fenntartó a térítési díj összegérõl határozattal

dönt.

(5) Ha az ellátott, törvényes képviselõje vagy a térítési díjat megfizetõ személy a térítési díj egyházi vagy nem

állami fenntartó által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság

jogerõs határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.

(6)257 A személyi térítési díj összege a megállapítás idõpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható

felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme

a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének

nem tud eleget tenni;

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

(7) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének idõpontjáról

a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhetõ a

felülvizsgálatot megelõzõ idõszakra.

(8) A személyi térítési díj felülvizsgálata során a (4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerûen alkalmazni kell.

(9)258 A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok 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.

(10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint

dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

115/A. § (1)259 Térítésmentesen kell biztosítani

a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,

b) a népkonyhán történõ étkeztetést,

c) a családsegítést,

d) a közösségi ellátásokat,
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254 A 114. § (3) bekezdés b) pontját a 2010: CLXXI. törvény 35. § (1) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.
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256 A 115. § (2) bekezdése a 2010: CLXXI. törvény 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
257 A 2010: CLXXI. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.
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259 A 115/A. § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta a 2010: CLXXI. törvény 27. §-a.



e) az utcai szociális munkát,

f) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást,

g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást.

(2)260 Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani.

116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál

a) a szolgáltatást igénybe vevõ személy rendszeres havi jövedelmét,

b)261

c)262 kiskorú igénybe vevõ esetén a családban egy fõre jutó rendszeres havi jövedelmet

kell figyelembe venni.

(2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj

összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

(3) A személyi térítési díj – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti

jövedelem

a)263 30%-át étkeztetés,

b)264 25%-át házi segítségnyújtás,

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,

d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,

e) 2%-át jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

esetében.

(4)

(5)

(6)

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
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260 A 115/A. § (2) bekezdését a 2010: CLXXI. törvény 27. §-a iktatta be, egyidejûleg a § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatva.
261 A 116. § (1) bekezdés b) pontját a 2010: CLXXI. törvény 35. § (1) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte.
262 A 116. § (1) bekezdés c) pontja a 2010: CLXXI. törvény 28. §-ával megállapított szöveg.
263 A 116. § (3) bekezdés a) pontja a 2009: CIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 55. § (4) bekezdése

alapján a 2010. január 1. napját megelõzõen étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében kiadott jövedelemigazolások idõbeli hatályuk alatt

felhasználhatók.
264 A 116. § (3) bekezdés b) pontja a 2009: CIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 55. § (4) bekezdése

alapján a 2010. január 1. napját megelõzõen étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében kiadott jövedelemigazolások idõbeli hatályuk alatt

felhasználhatók.



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.

(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.

117/A. § (1) A bentlakásos intézményekben – kivéve a hajléktalan személyek átmeneti szállását és az éjjeli menedékhelyet –

a jövedelemmel nem rendelkezõ 16 év fölötti ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az

intézmény költõpénzt biztosít. Költõpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat

jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére

állapították meg. Ha vagyonnal rendelkezõ ellátottnak költõpénzt állapítanak meg, a költõpénz terhelését a

térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. A költõpénz havi összege nem lehet kevesebb a

tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy

állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költõpénz összegére kell kiegészíteni az

ellátottnak ezt az összeget el nem érõ jövedelmét.

(2) A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendõ térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére

legalább az (1) bekezdés szerinti költõpénz visszamaradjon.

(3) Az ellátást igénybevevõ részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges

alapgyógyszereket a bentlakásos intézmény – a külön jogszabályban meghatározottak szerint –

térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmenõen az egyéni gyógyszerigények költségét – a külön jogszabályban

foglaltak szerint – az ellátott személy viseli.

117/B. §265 (1) Az ellátást igénylõ, az ellátott vagy a térítési díjat megfizetõ más személy írásban vállalhatja a mindenkori

intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és

(3) bekezdésében, valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni,

továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az

ellátást ilyen módon igénylõ érintett ne kerüljön elõnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást õ vagy a térítési

díjat megfizetõ más személy nem tenné meg.

(2) Az ellátást igénylõ, az ellátott vagy a térítési díjat megfizetõ más személy írásban vállalhatja a mindenkori

intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének

megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és

(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon

igénylõ érintett ne kerüljön elõnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást õ vagy a térítési díjat megfizetõ más

személy nem tenné meg.

118. § Amennyiben az intézményi elhelyezést a gyámhivatal határozata alapozza meg, a kiskorú ellátott után térítési

díj fizetésének kötelezettsége nem írható elõ. A gyámhivatal határozatában megállapított gondozási díjat – a

külön jogszabályban meghatározott feltételek és eljárás alapján – a szociális intézmény részére kell átutalni.

119. § (1) A személyi térítési díjat

a) a kiskorú és a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselõ;
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b) a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegû családi pótlékban részesülõ jogosult esetén a családi

pótlékra vagy a családi pótlék felvételére jogosult,

c) az a)—b) pontban nem szabályozott esetekben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy

tartására köteles és képes személy

fizeti meg az intézménynek.

(2)266 Ha a személyi térítési díjat az (1) bekezdés szerint nem fizetik meg, illetve ha a költõpénzt az intézmény

biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló

jelzálogjog biztosítja.

(3)267 A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott folyó évi hátralék erejéig lehet bejegyezni. A jelzálog

bejegyzésének kezdeményezésérõl a szociális hatóság a jogszabályi feltételek fennállása esetén – a fenntartó

kérelme alapján – határozatot hoz. A határozatot az ingatlanügyi hatósággal közölni kell.

119/A. §268 (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.

119/B. § (1) Az étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást nem ellátási kötelezettség alapján végzõ szolgáltató, intézmény

fenntartója az ellátásra kötelezett települési önkormányzattól követelheti az ellátott intézményi térítési díja

és személyi térítési díja különbözetének, de legfeljebb az étkeztetés, illetve a házi segítségnyújtás után egy

ellátottra járó éves normatív állami hozzájárulás idõarányos részének megfizetését, ha

a) a települési önkormányzat ellátási kötelezettségét teljesítõ szolgáltató, intézmény vezetõje, az ellátási

szerzõdéssel mûködtetett szolgáltató, intézmény fenntartója, az ellátásra kötelezett települési

önkormányzat vagy a bíróság az ellátott étkeztetésre, illetve házi segítségnyújtásra való jogosultságát

megállapította, és

b) az ellátásra kötelezett települési önkormányzat az étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást az ellátott

részére nem biztosítja.

(2) Az ellátásra kötelezett települési önkormányzat mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettsége alól, ha az

általa biztosított étkeztetést, illetve házi segítségnyújtást az ellátott nem veszi igénybe.

(3) A fenntartónak az (1) bekezdés szerinti követelés érvényesítéséhez írásban kell felhívnia a települési

önkormányzatot az ellátási kötelezettség teljesítésére.

(4) Ha az ellátásra kötelezett települési önkormányzat a felhívás kézhezvételét követõ tizenöt napon belül az

ellátott részére az étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást nem biztosítja, a fenntartó a bíróságtól kérheti,

hogy kötelezze a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján meghatározott összeg megfizetésére.

A fenntartó a különbözet megfizetését legfeljebb a felhívás kézhezvételét követõ naptól kezdõdõ idõre

követelheti.

(5) Az ellátásra kötelezett települési önkormányzat (1) bekezdés szerinti megtérítési kötelezettsége megszûnik

a) a (2) bekezdés szerinti esetben, vagy

b) ha az ellátásra kötelezett települési önkormányzat vagy a bíróság megállapítja, hogy az ellátottnak az

étkeztetésre, illetve a házi segítségnyújtásra való jogosultsága megszûnt.
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IV. cím
Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetében

119/C. §269 (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.

119/D. §270

VI. Fejezet
SZERZÕDÉSES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

120. §271 A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami szerv a szociális szolgáltatást

vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel,

fenntartóval kötött ellátási szerzõdés útján is biztosíthatja.

121. § (1) Az ellátási szerzõdést írásban kell megkötni.

(2) Az ellátási szerzõdésnek tartalmaznia kell

a)272 az egyházi, állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát;

b) a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendõk körét, számát;

c) az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerzõdésben meghatározott szociális szolgáltatásra

vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására,

illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történõ betartatására;

d) a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;

e) szerzõdésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére

vonatkozó kikötést;

f) a szerzõdés felmondásának hónapokban meghatározott idejét;

g) az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség

teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az

esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férõhellyel az intézményben;

h) a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok

kivizsgálására vonatkozó megállapodást;

i) az önkormányzat, illetve a társulás részére történõ beszámolás, tájékoztatás módját, formáját,

gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási

kötelezettség terheli;

j) a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a

statisztikai adatgyûjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását;

k) az ellátási szerzõdés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenérték

összegét,

l) az ellenérték megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidõket,

m) az ellenértékkel történõ elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket.

(3)
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122. § A helyi önkormányzat képviselõ-testülete az ellátási szerzõdés megkötését, a szerzõdés módosítását, illetve

megszüntetését nem ruházhatja át.

Az intézményi szolgáltatások ellátása intézményen kívüli szervezet által

122/A. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója vagy az önállóan gazdálkodó intézmény

vezetõje az intézmény által biztosítandó egyes szolgáltatásokat intézményen kívüli szervezet

igénybevételével – legfeljebb öt éves idõtartamra kötött szerzõdés alapján – elvégeztetheti.

(2) Szerzõdéses szolgáltatások lehetnek különösen

a) mosatás,

b) takarítás,

c) étkeztetés,

d) könyvelés,

e) karbantartási feladatok elvégzése,

f) jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a jelzõrendszer mûködtetése.

122/B. § (1)273 A szerzõdéses szolgáltatások alapján kötött szerzõdés tartalmazza

a)274 a szolgáltató nevét, székhelyét és adószámát,

b) szükség esetén az adott tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyt vagy a szakképzettséget

igazoló irat adatait;

c) a szolgáltatás formáját, a szolgáltatással érintett intézmény(ek) körét, valamint a szolgáltatást biztosító

nyilatkozatát arra nézve, hogy a szolgáltatásra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott

szakmai követelményeket ismeri;

d) a szolgáltatást nyújtó részérõl az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ellátottak adatainak

vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és betartatja;

e) a szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályokat;

f) az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat;

g) szerzõdésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására vonatkozó feltételeket, illetve a

kártérítés mértékére vonatkozó megállapodást;

h) a szerzõdés felmondásának szabályait, a felmondás határidejét, figyelemmel a szolgáltatás folyamatos

biztosításának kötelezettségére;

i) a szolgáltatás alvállalkozásba adásának tilalmát kimondó rendelkezést;

j) a szolgáltatással kapcsolatosan az intézmény tájékoztatásának formáját, módját, körét, az intézmény

vezetõjének jogosítványait a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos vitás kérdések rendezését;

k) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait;

l) a szolgáltatást biztosító szervezet nyilatkozatát arról, hogy lejárt köztartozása nincs, valamint

nyilatkozatot a számlaszámáról, illetve a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb adatokról.

(2) Amennyiben a fenntartó, illetve az önállóan gazdálkodó intézmény vezetõje megállapítása szerint a

szolgáltató nem megfelelõ színvonalon végzi a tevékenységét, felszólítja a szolgáltatót a szerzõdés szerinti

teljesítésre, majd kezdeményezi a szerzõdés felmondását.

122/C. § (1) Szerzõdéses szolgáltatások esetén az állami fenntartó, illetve az önállóan gazdálkodó intézmény vezetõje

pályázatot ír ki a lebonyolításra. A pályázat szövegét a helyben szokásos módon, valamint egy országos

napilapban közzé kell tenni.

(2) A pályázatot elbíráló bizottság tagjai

a) a fenntartó pénzügyi, illetve szakmai képviselõje,

b) az érintett szociális intézmény vezetõje – amennyiben több intézményt érint a szerzõdés, abban az

esetben a fenntartó által kijelölt intézményvezetõ,
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c) az intézmény gazdasági vezetõje – több intézmény esetén a fenntartó által kijelölt gazdasági vezetõ,

amely személy azonban nem lehet ugyanazon intézmény alkalmazottja, mint az intézményvezetõk

közül kijelölt személy.

(3) A pályázatok eredményérõl, a bizottság döntésérõl a fenntartó, illetve az önállóan gazdálkodó intézmény

vezetõje értesíti a pályázókat.

(4) A megállapodást írásba kell foglalni. A szolgáltatást biztosító szervezet és az intézményvezetõ évente egyszer

köteles beszámolni a képviselõ-testületnek a feladat ellátásáról, a szolgáltatás költségeirõl, az esetleges

panaszokról.

VII. Fejezet
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK EGYES SZABÁLYAI

123. § (1) A központi költségvetés terhére kell biztosítani az 50. § (1) és (2) bekezdése alapján kiállított közgyógyellátási

igazolvány után fizetendõ térítésnek a fedezetét.

(2)

124. § (1)275 A foglalkoztatást helyettesítõ támogatás folyósított összegének 80%-át, a rendszeres szociális segély

folyósított összegének 90%-át, a hajléktalan személy részére folyósított foglalkoztatást helyettesítõ

támogatás és rendszeres szociális segély teljes összegét a központi költségvetés megtéríti.

(2)276

(3)

(4)277 A 45. § (5) bekezdése szerinti átmeneti segélyezés fedezetéhez a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs

miniszter a fõvárosi önkormányzattal évente kötött megállapodásban foglalt keretösszeggel hozzájárul.

(5)

(6) Az önkormányzat a központi költségvetés részére a költségviselés arányában visszafizeti

a) a jogosulatlanul, illetve rosszhiszemûen igénybe vett pénzbeli szociális ellátás [17. § (1) bekezdés

a) pontja]

b)

megtérítésével befolyt összeget.

125. § A települési önkormányzat által megállapított és folyósított pénzbeli és természetben nyújtott ellátások

kiadásaihoz, továbbá a közcélú foglalkoztatás költségeihez, valamint a helyi önkormányzatok, illetve

társulásaik által fenntartott szociális szolgáltatók és intézmények mûködési költségeihez az állam – a központi

költségvetési törvényben foglaltak szerint –

a) a) normatív állami hozzájárulásokkal;

b) kötött felhasználású foglalkoztatási támogatással;

c) a lakásfenntartási támogatáshoz [38. § (2) és (5) bek.] és az adósságcsökkentési támogatáshoz kötött

felhasználású támogatásokkal;

d)

e)

járul hozzá.

126. § Az állandó lakosok után járó normatív állami hozzájárulás tartalmazza a települési önkormányzatok által

nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásaihoz, valamint a az éves költségvetési törvényben

meghatározott szociális szolgáltatások mûködtetési költségeihez történõ állami hozzájárulást.
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127. § (1) A szociális szolgáltatások után járó normatív állami hozzájárulások tartalmazzák az egyes szociális

szolgáltatások mûködtetési költségeihez történõ állami hozzájárulást.

(2) A nem állami, illetve egyházi fenntartónak a külön jogszabályban meghatározott, és az általa fenntartott

szociális intézmény mûködéséhez biztosított normatív állami hozzájárulás – kivéve a kiegészítõ támogatást –

teljes összegét át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor

került.

(3) A 92/K. § (5)–(6) bekezdése szerinti férõhelyszámon, illetve házi segítségnyújtás esetén meghatározott

ellátotti létszámon felül ellátott személyek után normatív állami hozzájárulás nem igényelhetõ és nem

számolható el.

(4)

127/A. §278 (1) Ha helyi önkormányzat vagy társulás az általa fenntartott szolgáltatót, intézményt egyházi fenntartónak adja

át, az egyházi kiegészítõ támogatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás köteles a központi

költségvetésnek öt éven keresztül folyamatosan, a nettó finanszírozás keretében megtéríteni.

(2) Ha helyi önkormányzat vagy társulás által fenntartott szolgáltató, intézmény megszûnésétõl számított

tizenkét hónapon belül egyházi fenntartó új szolgáltatót, intézményt hoz létre, a korábbi fenntartó köteles az

egyházi kiegészítõ támogatás öt éven keresztül fizetendõ összegét folyamatosan, a nettó finanszírozás

keretében a központi költségvetésnek megtéríteni, feltéve, hogy

a) a megszûnt és a létrehozott szolgáltató, intézmény ellátottainak legalább ötven százaléka azonos,

továbbá

b) nappali és bentlakásos intézményi ellátás esetén a megszûnt és a létrehozott intézmény – részben

vagy egészben – ugyanabban az ingatlanban mûködik.

(3) A megtérítendõ összeg megállapítása során nem vehetõ figyelembe a korábbi fenntartó mûködési

engedélyében nem szereplõ szociális szolgáltatás – ide nem értve azt az esetet, ha az új szociális szolgáltatást

a korábbi férõhelyek átminõsítésével hozták létre – és férõhelyszám, illetve ellátható személyek száma.

(4) Ha a nem állami fenntartó a fenntartásában mûködõ szolgáltatót, intézményt egyházi fenntartónak adja át,

vagy a nem állami fenntartó által fenntartott szolgáltató, intézmény megszûnésétõl számított tizenkét

hónapon belül egyházi fenntartó a (2) bekezdés a)–b) pontjában foglaltaknak megfelelõ új szolgáltatót,

intézményt hoz létre, a nem állami fenntartó köteles az egyházi kiegészítõ támogatás öt évre számított

átalányösszegét a központi költségvetésnek megtéríteni. Az átalányösszeg a nem állami fenntartónak a

fenntartóváltozást, illetve a szolgáltató, intézmény megszûnését megelõzõen járó normatív állami

hozzájárulás – törtéves mûködés esetén egész évre számított – összegének és az egyházi kiegészítõ

támogatás akkor hatályos mértékének szorzata alapján számított összeg ötszöröse. A teljes átalányösszeg

megfizetéséig a fenntartóváltozás, illetve az új szolgáltató, intézmény nem engedélyezhetõ.

(5) Az egyházi kiegészítõ támogatás megtérítésérõl a kincstár külön kormányrendeletben meghatározott eljárás szerint

határozatban dönt.

(6)279

128. § (1) Kötött felhasználású állami támogatásként a helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatást a külön törvényben foglaltak szerint,

b) központosított elõirányzatot,

c) szociális szakmai programokhoz nyújtott támogatást

kaphatnak.

(2) Az egyházi és nem állami fenntartó szociális szakmai programokhoz támogatást kaphat.
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129. §280 Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményeinek címzett támogatással történõ beruházása

esetén kizárólag az ötven fõnél nagyobb férõhelyszámú intézmény kiváltása támogatható.

130. §131. § A szociális szakmai programok meghirdetésével kell elõsegíteni a fenntartó számára a szociális intézmények

olyan mértékû fejlesztésének támogatását, hogy az érintett önkormányzatok eleget tudjanak tenni az e

törvényben elõírt kötelezettségüknek.

131/A. § A támogató szolgáltatások, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és 2012. január

1-jétõl az utcai szociális munka mûködtetését az állam – a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend

szerint kiválasztott – fenntartókkal kötött finanszírozási szerzõdések útján támogatja. A finanszírozási

szerzõdést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – három évre kell megkötni.

131/B. § A megyei fenntartó által fenntartott szociális szolgáltatások fenntartásának költségeit az állam

feladatfinanszírozás útján biztosítja.

VIII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

132. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa

a) a pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályait;281

b) a közgyógyellátásra való jogosultság, valamint az igazolványok kiadásának, visszavonásának, az

igazolvány alapján járó kedvezmények igénybevételének részletes szabályait, valamint az igazolvány

tartalmát;282

c) a Szociálpolitikai Tanács összetételére, megalakítására és mûködésére vonatkozó részletes

szabályokat;283

d) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint

folyósításának részletes szabályait;284

e) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendõ térítési díjak megállapításának részletes

szabályait,285

f) a szociális szolgáltató tevékenységet végzõk mûködése engedélyezésének és ellenõrzésének részletes

szabályait, a mûködést engedélyezõ szerv vagy szervek kijelölését,286

g) a nem állami és egyházi fenntartók által igénybe vehetõ normatív állami hozzájárulás igénylésének,

folyósításának és elszámolásának részletes szabályait,287

i) a foglalkoztatási támogatás igénylésével, elszámolásával kapcsolatos szabályokat,

j)288 az országos jelentési rendszer számára bejelentendõ adatok körét, valamint az országos jelentési

rendszerbe és a 20/C. § szerinti nyilvántartásba történõ adatközlés módjára és idejére vonatkozó

eljárási szabályokat, továbbá az azokat mûködtetõ szerv vagy szervek kijelölését;289

k)290 a 3. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott személyekre vonatkozó ellátások igénylésével,

megállapításával, folyósításával, valamint az igényelbíráló szervek adatkezelésével kapcsolatos

részletes szabályokat;

l) a rehabilitációs intézményekben elhelyezettek utógondozási feladatainak részletes szabályait;
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289 Lásd a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletet.
290 A 132. § (1) bekezdésének k) pontja a 2011: CV. törvény 128. § (4) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.



m) a szociális foglalkoztatás engedélyezésének és ellenõrzésének, valamint a szociális foglalkoztatási

támogatás igénylésének és a támogatás felhasználása ellenõrzésének szabályait,291

n) a szociális hatóság és a szociális szakértõi szerv kijelölését;292

o) a szociális intézmények, szolgáltatók országos nyilvántartásának részletes szabályait, a nyilvántartást

vezetõ szerv vagy szervek kijelölését;

p) a támogató szolgáltatás, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és az utcai

szociális munka finanszírozásának rendjére vonatkozó részletes szabályokat;293

q) a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre,

szakértõi szervekre vonatkozó részletes szabályokat;294

r) a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatára, a rehabilitációs

alkalmassági vizsgálatra, továbbá a fogyatékos személyek alapvizsgálatára vonatkozó szabályokat;295

s) a bírság megállapításának és megfizetésének részletes eljárási szabályait;296

t) az energiafelhasználási támogatás mértékére, a támogatásra való jogosultság megállapításának

feltételeire és a jogosultak körére, a támogatás igénylésére, megállapítására, érvényesítésére, a

támogatás jogszerû igénybevétele ellenõrzésének és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás

visszakövetelésének rendjére, továbbá a támogatás forrásául szolgáló elõirányzat kezelésére és

felhasználására vonatkozó szabályokat;

u) az egyházi kiegészítõ támogatás megtérítésének részletes szabályait;

v)297 a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetbõl eredõ kár esetén közcélú munkavégzés keretében

ellátható helyreállítási feladatok körét, az e feladatokra fordítható költségvetési forrás összegét,

valamint e forrás igénybevételének eljárásrendjét;298

w)299 az új szolgáltatóknak, intézményeknek, ellátotti létszámnak, illetve férõhelyszámnak a szolgáltatások

területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadására vonatkozó

részletes szabályokat;

x)300 a megyei fenntartó kijelölését;301

(2)302 Felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza

a) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel, valamint a szakértõk tevékenységével

összefüggõ részletes szabályokat;

b) a szociális szolgáltatások mûködési feltételére vonatkozó szabályait,

c) a szociális szolgáltatások szakmai feladataira vonatkozó szabályait,

d) a külföldi alap-, közép- és felsõfokú szakképzés, valamint szakirányú szakképzés során szerzett

szakképzettség megszerzését tanúsító oklevelek elismerésére, valamint az eljáró hatóságra, annak

feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat;

e) a személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési nyilvántartására vonatkozó

szabályokat,

f) a szociális alapvizsgára, szakvizsgára, valamint a szociális szolgáltatásokat nyújtó személyek

továbbképzésére vonatkozó szabályokat, ide nem értve a szakirányú továbbképzési szakokon folyó

továbbképzést;

g) a módszertani intézmények kijelölésére és feladataira vonatkozó részletes szabályokat;

h) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére vonatkozó szabályokat,

k) az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésére és vizsgakövetelményeire vonatkozó szabályokat,
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291 Lásd a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendeletet, a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletet.
292 Lásd a 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletet.
293 Lásd a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletet.
294 Lásd a 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendeletet.
295 Lásd a 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendeletet.
296 Lásd a 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletet.
297 A 132. § (1) bekezdés v) pontját a 2010: LXXXIX. törvény 20. §-a iktatta be.
298 Lásd a 238/2010. (IX. 13.) Korm. rendeletet.
299 A 132. § (1) bekezdés w) pontját a 2011: CVI. törvény 28. § (3) bekezdése iktatta be.
300 A 132. § (1) bekezdés x) pontját a 2011: CLIV. törvény 29. § (2) bekezdése iktatta be.
301 Lásd a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet.
302 A 132. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CLXXI. törvény 32. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.



l) a szociális foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételeit,303

m) a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és

igazolásának részletes szabályait;304

n) az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben a szociálisan rászorult személyek földgáz- és

távhõszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásának, valamint egyéb fûtési támogatásának

szabályait;

o)305 az Egyházi Fenntartók Tanácsának összetételére, megalakítására és mûködésére vonatkozó részletes

szabályokat.

(2a)306 Felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter, hogy az államháztartásért felelõs

miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza a mûködési engedélyezési eljárásban a szakmai

program véleményezéséért a módszertani intézményeknek fizetendõ szakértõi díj mértékét.

(3) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy az egészségügyért felelõs miniszter

egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza

a) a szakmai szabályok szerint elsõként választandó, legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott

készítmények kiválasztásának szabályait,

b)

(4)307 Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza

a)308 az aktív korúak ellátására 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,

c)309 a rendszeres szociális segélyben részesülõ személyek együttmûködésének eljárási szabályait, a

beilleszkedést segítõ programok típusait és az együttmûködés megszegésének eseteit

d) az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait,

e)310 a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek részére a lakókörnyezet

rendezettségének biztosítása körében elõírt részletes szabályokat,

f)311 a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás természetbeni szociális ellátás

formájában történõ nyújtásának eljárási szabályait és a természetbeni juttatás formáit.

133. § (1) E törvény – a 24. § (2) bekezdése, a 33—37. §-a, a 127. §-a, a 129—130. §-a, valamint a 135. §-a kivételével – a

kihirdetést követõ 30. napon lép hatályba.

(2) A törvény 33—37. §-a, 130. §-a és 135. §-a a kihirdetés napját követõ hónap elsõ napján, a 24. § (2) bekezdése

1993. május 1. napján, a 127. és a 129. § 1994. január 1-jén lép hatályba.

134. §

135. §

136. § (1)–(2)

(3)

137. §
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303 Lásd a 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendeletet.
304 Lásd a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletet.
305 A 132. § (2) bekezdés o) pontját a 2010: CLXXI. törvény 32. § (2) bekezdése iktatta be.
306 A 132. § (2a) bekezdését a 2011: CCI. törvény 66. §-a iktatta be.
307 A 132. § (4) bekezdését a 2010: CLXXI. törvény 32. § (3) bekezdése állapította meg.
308 A 132. § (4) bekezdés a) pontja a 2011: CVI. törvény 28. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
309 A 132. § (4) bekezdés c) pontja a 2011: CXCI. törvény 142. § (1) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg.
310 A 132. § (4) bekezdés e) pontját a 2011: CXCI. törvény 138. §-a iktatta be.
311 A 132. § (4) bekezdés f) pontját a 2011: CXCI. törvény 138. §-a iktatta be.



138. §

139. § (1) A törvény 18—24. §-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni a törvény által nem szabályozott, az önkormányzat

képviselõ-testülete, a polgármester, valamint a jegyzõ feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokról és

szolgáltatásokról vezetett, személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartásokra.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései az irányadók akkor is, ha a személyes gondoskodás megszervezését nem

önkormányzati szerv az önkormányzattól átvállalja.

139/A. §

140. § Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvénnyel

megállapított 127/A. § (6) bekezdésének rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a

fenntartóváltozás vagy az egyházi fenntartású szolgáltató, intézmény engedélyezése iránti kérelmet 2010.

augusztus 1-jét megelõzõen nyújtották be, azzal, hogy az eddig az idõpontig a központi költségvetésnek

megtérített egyházi kiegészítõ támogatás nem követelhetõ vissza.

140/A. §312 (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.

(3a)313 A foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultság (3) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálata

során a 36. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt követelmény teljesítése szempontjából figyelembe kell venni a

rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy által 2010. december 31-ét követõen, de a bérpótló

juttatásra való jogosultsága megállapítását megelõzõen, továbbá a bérpótló juttatásra való jogosultsága

megállapítását követõen teljesített, a 36. § (2) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységek együttes

idõtartamát.

(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.
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312 A 140/A. §-t a 2010: CLXXI. törvény 33. § (1) bekezdése iktatta be.
313 A 140/A. § (3a) bekezdését a 2011: CXCI. törvény 139. §-a iktatta be.



140/B. §314 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.

140/C. §315 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.

140/D. §316 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.

140/E. §317 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.

140/F. §318 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. törvénnyel megállapított 49. §

(2) bekezdésében foglaltakat 2011. október 1-jétõl kell alkalmazni. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények

módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. törvény hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 49. §

(2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 2011. szeptember 30-áig kell alkalmazni.

140/G. §319 Azt az aktív korúak ellátására jogosult személyt, akinek 2011. augusztus 31-én bérpótló jogosultsága áll fenn,

2011. szeptember 1-jétõl foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultnak kell tekinteni.

140/H. §320 (1) Az Szt.-nek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénnyel megállapított 37. § (4) bekezdésében foglaltakat a 2012. január

1-jén folyamatban lévõ, az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránti kérelmek elbírálására

irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A jegyzõ a 2012. január 1-jét megelõzõen megállapított rendszeres szociális segély összegét, valamint a

közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CVI. törvénnyel megállapított, az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultsági feltételeket

90 napon belül felülvizsgálja, és
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314 A 140/B. §-t a 2010: CLXXI. törvény 33. § (2) bekezdése iktatta be.
315 A 140/C. §-t a 2010: CLXXI. törvény 33. § (3) bekezdése iktatta be.
316 A 140/D. §-t a 2010: CLXXI. törvény 33. § (4) bekezdése iktatta be.
317 A 140/E. §-t a 2010: CLXXI. törvény 33. § (5) bekezdése iktatta be.
318 A 140/F. §-t a 2011: LXXXI. törvény 86. § (2) bekezdése iktatta be.
319 A 140/G. §-t a 2011: CVI. törvény 29. §-a iktatta be.
320 A 140/H. §-t a 2011: CVI. törvény 30. §-a iktatta be.



a) intézkedik arról, hogy elsõ alkalommal az április hónapra járó rendszeres szociális segély a

közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

szóló 2011. évi CVI. törvénnyel megállapított 37. § (4) bekezdésben foglaltak szerinti összegre

figyelemmel kerüljön folyósításra,

b) amennyiben a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak az Szt. 2012. január 1-jén hatályos 37. §

(1) bekezdés b) pontja szerinti feltétele nem áll fenn, de az aktív korúak ellátására való jogosultsága

egyébként fennáll, 2012. április 1-jétõl a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságot

kell megállapítani azzal, hogy 2012. január–március hónapjaira a rendszeres szociális segélyt

folyósítani kell.

140/I. §321 A 2012. január 1-je elõtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt

idõpontig, de legkésõbb 2012. március 31-éig folyósítható.

140/J. §322 A 2012. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított foglalkoztatást helyettesítõ támogatás esetében elsõ

alkalommal a 2012. január hónapra járó, február hónapban folyósított ellátást kell a Magyarország 2012. évi

költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvénnyel megállapított

35. § (4) bekezdés szerinti összegben folyósítani.

140/K. §323 (10)(350) A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények fenntartói joga 2012. január

1-jén a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény erejénél fogva a megyei

fenntartóra száll át, ezt az idõpontot követõen a folyamatban levõ ügyekben és a tartós jogviszonyokban a

megyei fenntartó jár el fenntartóként és beutaló szervként.

(2) A megyei önkormányzatok által megkötött és 2011. december 31-én érvényes ellátási szerzõdés 2012. január

1-jén a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény erejénél fogva a megyei

fenntartóra száll át.

(3) A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények mûködési engedélyét a

mûködést engedélyezõ szerv 2012. január 31-éig hivatalból módosítja.

140/L. §324 (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvénnyel megállapított 25. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában és 38. § (1) bekezdésében

foglaltakat a 2012. január 1-jét követõen benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvénnyel megállapított 38. § (9) és (10) bekezdésének rendelkezései a normatív lakásfenntartási

támogatás megállapítására a 132. § (4) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott

önkormányzati rendelet hatálybalépését követõen benyújtott kérelmek esetében alkalmazhatóak.

140/M. §325 A 127/A. § (6) bekezdésének hatályon kívül helyezése alapján az egyházi kiegészítõ támogatás megtérítése

alóli mentesülésre akkor van lehetõség, ha 2012. január 1-jéig a fenntartóváltozásra, illetve az új szolgáltató,

intézmény létrehozására tekintettel a mûködési engedély, illetve annak módosítása jogerõre emelkedett.
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321 A 140/I. §-t a 2011: CLXVI. törvény 34. § (3) bekezdése iktatta be.
322 A 140/J. §-t a 2011: CLXVI. törvény 34. § (4) bekezdése iktatta be.
323 A 140/K. §-t a 2011: CLIV. törvény 30. §-a iktatta be.
324 A 140/L. §-t a 2011: CXCI. törvény 140. §-a iktatta be.
325 A 140/M. §-t a 2011: CXCI. törvény 141. §-a iktatta be.



140/N. §326 (1) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi

XXXIV. törvénnyel megállapított 50. § (1) bekezdés g) pontját a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi

XXXIV. törvénnyel megállapított 50. § (1) bekezdés g) pont gd) alpontja alapján közgyógyellátásra jogosult

azon személy esetében, akinek

a) a 2011. december 31-én fennállt közgyógyellátásra való jogosultságát 2011. december 31-ét követõen

arra tekintettel szüntették meg, vagy

b) a közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelmét 2011. december 31-ét követõen arra

tekintettel utasították el,

hogy részére öregségi nyugdíjat állapítottak meg, a jogosultságot megszüntetõ vagy a kérelmet elutasító

döntést a jegyzõ a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,

valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi

XXXIV. törvény hatálybalépését követõ harminc napon belül hivatalból felülvizsgálja.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

141. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási

engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és

családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról,

valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK,

a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv

hatályon kívül helyezésérõl, 24. cikk,

c)327 a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû

képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl,

14. cikk (1) bekezdés e) pont.
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326 A 140/N. §-t a 2012: XXXIV. törvény 4. §-a iktatta be.
327 A 141. § c) pontját a 2011: CV. törvény 28. §-a iktatta be.



2012. évi XXXIV. törvény
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról*

1. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban:

Fot.) 23. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

[Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének idõpontjában

Magyarországon élõ magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar

hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek]

„h) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minõsíthetõ,”

[és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.]

2. § A Fot.

a) 23. § (1) bekezdés f) pontjában az „a)–e) pontban” szövegrész helyébe az „a)–e) és h) pontban” szöveg,

b) 23. § (1) bekezdés g) pontjában az „a), c)–e) pontok” szövegrész helyébe az „a), c)–e) és h) pontok” szöveg,

c) 23/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „a)–e) pontja” szövegrész helyébe az „a)–e) és h) pontja” szöveg,

d) 23/A. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „a), c)–e) pontjában” szövegrész helyébe az „a), c)–e) és

h) pontjában” szöveg

lép.

3. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 50. § (1) bekezdés

g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Közgyógyellátásra jogosult]

„g) az, aki

ga) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján nem

haladja meg a 30%-os mértéket,

gb) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának

alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti

rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

gc) rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és gb) alpont hatálya alá és a közgyógyellátásra való

jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították,

gd) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy

ge) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelõzõ napon a ga) vagy

gb) alpont hatálya alá tartozott;”

4. § Az Szt. a következõ 140/N. §-sal egészül ki:

„140/N. § (1) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,

valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi

XXXIV. törvénnyel megállapított 50. § (1) bekezdés g) pontját a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXIV. törvénnyel

megállapított 50. § (1) bekezdés g) pont gd) alpontja alapján közgyógyellátásra jogosult azon személy esetében,

akinek

a) a 2011. december 31-én fennállt közgyógyellátásra való jogosultságát 2011. december 31-ét követõen arra

tekintettel szüntették meg, vagy

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el.
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b) a közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelmét 2011. december 31-ét követõen arra tekintettel

utasították el,

hogy részére öregségi nyugdíjat állapítottak meg, a jogosultságot megszüntetõ vagy a kérelmet elutasító döntést

a jegyzõ a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXIV. törvény

hatálybalépését követõ harminc napon belül hivatalból felülvizsgálja.”

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a kihirdetését

követõ hónap második napján hatályát veszti.

(2) Az 1. és 2. § a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

Kövér László s. k., Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés elnöke, az Országgyûlés alelnöke,

a köztársasági elnök feladat- és az Országgyûlés elnökének

hatásköreit gyakorolva feladatait ellátva

2012. évi XLII. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosításáról*

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Mftv.) 1. §

f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Magyarország minisztériumai a következõk:)

„f) Emberi Erõforrások Minisztériuma,”

2. § Az Mftv. 2. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ahol a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosításáról szóló

2012. évi XLII. törvény hatálybalépését megelõzõnek kiadott jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz

a) Nemzeti Erõforrás Minisztériumot említ, ott Emberi Erõforrások Minisztériumát,

b) nemzeti erõforrás minisztert említ, ott emberi erõforrások miniszterét

kell érteni.

(6) Az Emberi Erõforrások Minisztériuma a Nemzeti Erõforrás Minisztérium jogutódja.”

3. § Ez a törvény 2012. május 14-én lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Kövér László s. k., Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés elnöke, az Országgyûlés alelnöke,

a köztársasági elnök feladat- és az Országgyûlés elnökének

hatásköreit gyakorolva feladatait ellátva

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 8-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 1. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszterelnök általános helyettesét)

„a) a (2) bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében az Emberi Erõforrások Minisztériumának egyházi,

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkára,”

(helyettesíti.)

2. § A Statútum VII. fejezet címének helyébe a következõ fejezetcím lép:

„AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTERÉNEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE”

3. § A Statútum 41. §-a következõ o)–s) ponttal egészül ki:

[Az emberi erõforrások minisztere (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

„o) társadalmi felzárkózásért,

p) társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,

q) egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,

r) nemzetiségpolitikáért,

s) romák társadalmi integrációjáért”

(felelõs tagja.)

4. § A Statútum VII. fejezete a következõ 71/A–71/F. §-sal egészül ki:

„71/A. § (1) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelõssége körében felelõs:

a) a gyermekek esélyteremtéséért,

b) a hátrányos térségekben élõk társadalmi felzárkózását elõmozdító programok kidolgozásáért és részt vesz

a megvalósításukban,

c) az alacsony végzettségûek, különösen a romák foglalkoztathatóságát javító komplex szolgáltatások biztosításáért,

d) a hátrányos helyzetû gyermekek, különösen romák oktatási esélyegyenlõségének biztosításáért,

e) a társadalmi felzárkózási politika összehangolásáért.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében

a) – a feladatkörükben érintett miniszterekkel együttmûködve – kidolgozza a nemzeti felzárkózás politika koncepcióját

– különös tekintettel a magyarországi roma nemzetiségre – összehangoltan a társadalompolitikával,

életszínvonal-politikával, oktatáspolitikával, szociálpolitikával, gyermekesély-politikával, az esélyegyenlõségi politikával,

foglalkoztatási politikával, lakáspolitikával, egészség- és fogyatékosságügyi politikával,

b) – a feladatkörükben érintett miniszterekkel együttmûködve – elkészíti a társadalmi felzárkózás politikával

kapcsolatos stratégiát és cselekvési tervet, figyelemmel a „Legyen Jobb a Gyermekeknek” Nemzeti Stratégia

célkitûzéseire; részt vesz a stratégiákat és intézkedési terveket elõkészítõ jogszabályok tervezetének kidolgozásában,

közremûködik az e rendeletben meghatározott hatásköröket érintõ, más tárca fõfelelõsségébe tartozó kormányzati

koncepciók, döntések kidolgozásában,

c) mûködteti a „Legyen Jobb a Gyermekeknek” Nemzeti Stratégia végrehajtását segítõ, követõ és értékelõ monitoring

bizottságot,

d) felügyeli, koordinálja és nyomon követi a társadalmi felzárkózás és gyermekesély-politika koncepciójának,

stratégiájának és cselekvési terveinek megvalósítását, és érvényesíti az abban foglaltakat az egyéb kormányzati

koncepciók és programok kialakításánál,

e) a társadalmi felzárkózás érdekében kidolgozza és koordinálja a felelõsségi körébe tartozó azon szakpolitikákat,

amelyek a foglalkoztatás bõvítést célozzák,
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f) közremûködik a hazai és uniós programok elõkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében, koordinálja

a társadalmi felzárkózáshoz és a gyermekek esélyteremtéséhez kapcsolódó programok szakmai tartalmának

meghatározását, szakmailag felügyeli a programok lebonyolítását,

g) koordinálja a Strukturális Alapok és más nemzetközi források felhasználására tervezett fejlesztési operatív

programok, akciótervek és intézkedések társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó tervezési, értékelési feladatait,

h) együttmûködik az Új Széchenyi Terv operatív programjai akcióterveinek társadalmi felzárkózást érintõ részeinek

elkészítésében, és figyelemmel kíséri azok megvalósítását,

i) koordinálja az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztés elleni nyitott koordinációs együttmûködésben

való tagállami feladatok ellátását,

j) közremûködik az Európai Unió Európa 2020 stratégiai keretében a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos

feladatok ellátásában,

k) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,

l) összefogja és mûködteti a felelõsségi körébe tartozó fejlesztési programokat,

m) koordinálja a felelõsségi körébe tartozó kormányzati stratégiai kutatásokat, valamint javaslatot tesz a társadalmi

felzárkózással és a gyermekek esélyteremtésével kapcsolatosan a kapcsolódó programok adatgyûjtésére,

indikátoraira és tájékoztatási rendszerére,

n) közremûködik a közfoglalkoztatási koncepció és az ahhoz kapcsolódó programok társadalmi felzárkózási

szempontok figyelembevételével történõ kialakításában és végrehajtásában,

o) irányítja a Türr István Képzõ és Kutató Intézetet.

71/B. § A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelõssége körében

a) egyetértési jogot gyakorol az egyes kormányzati szervek társadalmi felzárkózást érintõ szakpolitikái kapcsán,

b) részt vesz az Új Széchenyi Terv azon operatív programjai monitoring bizottságainak tevékenységében, amelyek

társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatokat látnak el,

c) koordinálja a felzárkózást célzó kormányzati intézkedéseket és azok végrehajtását,

d) meghatározza a társadalmi felzárkózás akadályait elhárító és megelõzõ intézkedéseket,

e) koordinálja a társadalmi felzárkózást célzó kormányzati szintû feladatok végrehajtását,

f) a hátrányos helyzetû településeken élõk tekintetében a halmozottan megjelenõ nemzetiségi, társadalmi és területi

hátrányok kezelése érdekében programokat mûködtet és koordinál,

g) részt vesz a lakhatási programok kidolgozásában és a lakhatással kapcsolatos más kormányzati intézkedések

elõkészítésében,

h) a társadalmi felzárkózási szempontok érvényesítése érdekében együttmûködik a feladatkörükben érintett

miniszterekkel, a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok életviszonyait e minõségükben érintõ elõterjesztések

esetében,

i) koordinálja a felelõsségi körébe tartozó területeken az információs társadalom esélyegyenlõségi kérdéseit és részt

vesz az ezzel kapcsolatos kormányzati stratégiák, programok, intézkedések kidolgozásában a nemzetiségi,

a társadalmi és a területi hátrányokból fakadó egyenlõtlenségek csökkentése és a közszolgáltatásokhoz történõ

egyenlõ hozzáférés elõsegítése érdekében,

j) részt vesz a társadalmi felzárkózást érintõ programok, a foglalkoztatási és területfejlesztési feladatok

összehangolásában, tervezésében, végrehajtásában,

k) részt vesz a roma- és társadalmi felzárkózási szakterülettel foglalkozó országos, valamint területi egyeztetõ fórumok

és tanácsok munkájában.

71/C. § A miniszter a romák társadalmi integrációjáért való felelõssége körében

a) a nemzeti felzárkózás politika koncepciójához illeszkedõen kidolgozza a roma társadalmi integrációs kormányzati

politika koncepcióját, különös tekintettel az európai roma-keretstratégiában meghatározott szakpolitikai

beavatkozási területekre, továbbá kidolgozza az ehhez kapcsolódó stratégiát és döntési javaslatokat,

b) az érintett miniszterekkel együttmûködve elõkészíti a romák társadalmi integrációját és a roma nemzetiség jogait

érintõ intézkedésekkel összefüggõ kormányzati döntések tervezeteit,

c) koordinálja a kormányzati roma társadalmi integrációs program végrehajtását, a romák társadalmi integrációjának

fejlesztését szolgáló nemzetközi támogatási programokat, közremûködik az integrációs kormányzati kapcsolatok

szervezésében,

d) többoldalú párbeszédet kezdeményez a romák társadalmi integrációjának társadalmi támogatottsága érdekében,

közremûködik az átfogó kommunikációs programok koordinálásában,
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e) összehangolja a romák társadalmi integrációját érintõ modell értékû fejlesztési programokat, mûködteti

a telepeken, telepszerû lakókörnyezetben élõk életminõségét javító programokat, illetve a roma tanulók tanulmányi

sikerességét elõsegítõ ösztöndíjrendszert,

f) közremûködik a romák társadalmi integrációját érintõ hazai és uniós programok elõkészítésében és

megvalósulásának nyomon követésében, koordinálja a társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó programok szakmai

tartalmának meghatározását, szakmailag felügyeli a programok lebonyolítását, ellenõrzését, nyomon követését és

hatásvizsgálatát,

g) kiemelt figyelmet fordít a konfliktuskezelési feladatokra, együttmûködik a jogvédõ és érdekvédõ szervezetekkel,

h) ellátja a Roma Integráció Évtizede Programhoz kapcsolódóan Magyarország nemzeti koordinátori feladatait,

valamint részt vesz a Nemzetközi Irányító Bizottság munkájában.

71/D. § A miniszter az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelõssége körében

a) összehangolja a Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggõ feladatait, irányítja az ezzel összefüggõ stratégiai

kérdések végrehajtását,

b) elõkészíti a szentszéki vegyes bizottság üléseit, megszervezi, lebonyolítja a bizottsági üléseket,

c) kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,

d) szervezi az egyházi feladatok kormányzati koordinációját és az ágazati feladatok végrehajtását,

e) ellátja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló törvénybõl és más jogszabályokból

eredõ, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodások alapján a Kormányra háruló

feladatokat,

f) ellátja a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló törvény alapján a 2011. december 31-ével

lezárult tulajdonrendezés utólagos munkálataival kapcsolatos feladatokat,

g) gondoskodik az egyházi ingatlanrendezéssel összefüggõ perekben a jogi képviselet ellátásáról,

h) segítséget nyújt az egyházak köznevelési, szociális, kulturális, mûvészeti, közgyûjteményi és az épített örökség

megõrzésével kapcsolatos tevékenységéhez és ellátja azok tudományos, sport és egészségügyi tevékenységével,

a gyermek- és ifjúságvédelmi közcélú egyházi intézmények létesítésével, mûködtetésével kapcsolatos kormányzati

feladatokat,

i) koordinálja az egyes, közfeladatokat ellátó intézményekre vonatkozó szabályok átláthatóvá és a közfeladatokat

ellátó állami, önkormányzati, valamint egyházi fenntartású intézményekre vonatkozó követelmények, illetve

finanszírozás egységessé tételét,

j) koordinálja az egyházi köznevelési, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális, egészségügyi, sport, kulturális, mûvészeti,

közgyûjteményi és az épített örökség megõrzésével kapcsolatos tevékenységéhez kötõdõ döntési rendszer

mûködtetését,

k) közremûködik abban, hogy az egyházak és intézményeik mind az európai uniós, mind a hazai pályázati forrásokhoz,

vidékfejlesztési támogatásokhoz ugyanolyan eséllyel juthassanak hozzá, mint minden más közfeladatot ellátó

szervezet,

l) közremûködik a kistelepüléseken mûködõ egyházak népességmegtartó munkájának elõsegítésében,

m) közremûködik a turizmusfejlesztés koncepciójának és támogatási rendszerének kidolgozásában, szakmai

véleményezésében,

n) együttmûködik az érintett miniszterekkel a turisztikai szolgáltatások feltételeinek fejlesztésére vonatkozó

programok kidolgozásában és végrehajtásában,

o) együttmûködik az érintett miniszterekkel a vallást érintõ a falusi és agroturizmussal kapcsolatos vidékfejlesztési

feladatok ellátásában,

p) koordinálja az Új Széchenyi Terv egyházakkal összefüggõ projektjeit,

q) ellátja a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben az egyházakkal és az egyházak nyilvántartásával kapcsolatban

a hatáskörébe tartozó feladatokat.

71/E. § A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelõssége körében

a) összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggõ feladatait,

b) ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek mûködésének fejlesztését célzó feladatokat, ennek során

elõkészíti az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, továbbá a civil szervezetek mûködését és támogatását érintõ

jogszabályokat,

c) koordinálja az egységes kormányzati civil stratégia és támogatáspolitika megvalósítását,
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d) együttmûködik a Kormány közalapítványainak alapítói jogai gyakorlásában, ennek megfelelõen vesz részt azok

mûködésében,

e) ellátja a Nemzeti Együttmûködési Alap mûködtetésével kapcsolatos feladatokat,

f) gondoskodik a civil szektor erõsödését elõsegítõ szolgáltató és fejlesztõ programok kidolgozásáról, a civil

társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai rendszerek kialakításáról és mûködtetésérõl,

g) feladatkörében együttmûködik az európai uniós fejlesztésekkel foglalkozó intézményekkel,

h) dönt a hatáskörébe utalt civil támogatási források felosztásáról,

i) mûködteti a civil információs centrumokat,

j) mûködteti a Civil Információs Portált,

k) a civil szervezeteknek nyújtott költségvetési támogatások összehangolása érdekében, az azonos feladatok

párhuzamos finanszírozásának kiszûrése érdekében szakmai monitoring rendszert mûködtet,

l) közzéteszi a jelentõs költségvetési támogatásban részesülõ civil szervezet vezetõ tisztségviselõjének

vagyonnyilatkozatát,

m) közremûködik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályok elõkészítésében,

n) gyûjti, rendszerezi és közzéteszi a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános adatokat és közérdekbõl nyilvános

adatokat az ezzel összefüggésben kérelemre történõ adatszolgáltatás biztosítása céljából.

71/F. § A miniszter a nemzetiségpolitikáért való felelõssége körében

a) összehangolja a nemzetiség- és nemzetpolitikai stratégiai szempontokat,

b) rendszeres kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, érdekképviseleti, kulturális

és más szervezeteivel,

c) koordinálja a nemzetiségi jogok és a sajátos nemzetiségi érdekek felmérését, és szervezi ezen igények feltételeinek

a biztosítását,

d) elõkészíti a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket,

e) elõkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó szabályozásokat,

f) szabályozza a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények mûködésének szakmai követelményeit,

az intézmények dolgozóinak képesítési elõírásait, ellenõrzi az elõírások érvényesülését,

g) a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a nemzetiségi önkormányzatok

és nemzetiségi szervezetek részére pénzügyi támogatást nyújt,

h) felügyeli a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában

foglaltak teljesítését, valamint az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott, a nemzeti kisebbségek

védelmérõl szóló Keretegyezményben foglaltak teljesítését,

i) mûködteti a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott támogatások döntési rendszerének

mûködtetésében,

j) kezdeményezi a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen mûködõ nemzetiségi önkormányzat feloszlatására

vonatkozó határozati javaslat Országgyûlés részére történõ benyújtását.”

5. § A Statútum 81. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelõssége körében)

„k) részt vesz az emberi erõforrások miniszterének a Nemzeti Együttmûködési Alappal kapcsolatos kormányzati

feladatai összehangolásában,”

6. § A Statútum 119. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az egyes miniszterek megnevezésének rövidített változataiként az alábbi megnevezéseket kell használni:)

„f) az emberi erõforrások minisztere esetében EMMI,”

7. § A Statútum

a) 1. § (2) bekezdésében a „közigazgatási és igazságügyi miniszternek” szövegrész helyébe az „az emberi erõforrások

miniszterének” szöveg,

b) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „Alkotmány 6. §-ában” szövegrész helyett az „Alaptörvényben” szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében, 19. § (1) bekezdés a) pontjában, 52. § o) pontjában, 115. § (1) bekezdés c) és d) pontjában,

115. § (5) bekezdés b) pontjában, 115. § (6) bekezdés g) pontjában, 116. § (1) bekezdés p), q) és r) pontjában az

„a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 15. § (1) bekezdés a) pontjában az „alkotmány-elõkészítésért” szövegrész helyébe az „Alaptörvény

elõkészítéséért” szöveg,

6. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 941



e) 18. § (1) bekezdés b) pontjában az „Alkotmánynak” szövegrész helyébe az „Alaptörvénynek” szöveg,

f) 19. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

g) 25. § b) pontjában az „Alkotmánnyal” szövegrész helyébe az „Alaptörvénnyel” szöveg,

h) 25/A. §-ában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg, a „nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól

szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60/N. §-a” szövegrész helyébe a „nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

CLXXIX. törvény” szöveg,

i) 27. § a) pontjában, 40. § (2) bekezdés c) és d) pontjában, 75. § (2) bekezdés h) pontjában a „kisebbségi” szövegrész

helyébe a „nemzetiségi” szöveg,

j) 28. § b) pontjában, 35/A. §-ában, 40. § (5) bekezdés c) pontjában, 75. § (4) bekezdés a) és b) pontjában, 77. §

b) pontjában, 81. § (1) bekezdés f), g) és r) pontjában, 92. § (2) bekezdés j) pont jc) alpontjában, 97. § (7) bekezdés

nyitó szövegrészében az „a nemzeti erõforrás miniszterrel” szövegrész helyébe az „az emberi erõforrások

miniszterével” szöveg,

k) 40. § (2) bekezdés b) pontjában a „helyi kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,

l) 41. §-ában az „A nemzeti erõforrás miniszter” szövegrész helyébe az „Az emberi erõforrások minisztere” szöveg,

m) 53. §-ában a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrészek helyébe a „nemzetiségek” szöveg,

n) 62. § a), b) és i) pontjában a „nemzeti és etnikai kisebbségek” szövegrész helyébe a „nemzetiségek” szöveg,

o) 53. §-ában, 62. § a) és c) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

p) 77. § i) pontjában az „a közigazgatási és igazságügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az emberi erõforrások

miniszterének” szöveg,

q) 81. § (2) bekezdés o) pontjában, 92. § (2) bekezdés j) pont jb) alpontjában az „a nemzeti erõforrás miniszter”

szövegrész helyébe az „az emberi erõforrások minisztere” szöveg,

r) 92. § (2) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg,

s) 115. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak”

szöveg,

t) 115. § (3) bekezdés f) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

u) 118. § h) pontjában az „a nemzeti erõforrás minisztert” szövegrész helyébe az „az emberi erõforrások miniszterét”

szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a Statútum

a) 12. § h), i), q), s), t) pontja,

b) 15. § (2) bekezdés a) pontjában az „az egyesülési jogról,” szövegrész,

c) 29–34. §-a,

d) 42. §-a,

e) 53. §-ában az „és a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel” szövegrész,

f) 62. § i) pontjában az „a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és” szövegrész,

g) 67. § h) pontjában az „a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttmûködve” szövegrész,

h) 71. § (3) bekezdésében az „– a társadalmi felzárkózást célzó programok kivételével –” szövegrész,

i) 121. § (2) bekezdése.

9. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosításáról szóló

2012. évi XLII. törvénnyel egyidejûleg lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelete
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva,

az 1. § a) és b) pontja, az 1. § c) pont cd) alpontja tekintetében a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes tör-

vények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (2) bekezdésében,

az 1. § c) pont ca) és cb) alpontja tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

162. § (1) bekezdés f) pontjában,

az 1. § c) pont cc) alpontja tekintetében a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény

31. § (6) bekezdés a) pontjában,

az 1. § d) pontja tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjá-

ban,

az 1. § e) pontja tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

o) pontjában,

az 1. § f) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 26. § tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § a) pontjában,

a 27. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 29. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjá-

ban,

a 30. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 31. § tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) be-

kezdés a) pontjában,

a 34. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában,

a 35. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 36. § tekintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 38. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 34. pontjában,

a 39. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 40. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában,

a 41. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában,

a 42. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és

a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és b) pontjában,

a 43. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés f) és

o) pontjában, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában,

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában, a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a megváltozott

munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés b) pont-

jában és 28. § (2) bekezdésében,

a 45. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésé-

ben,

a 46. § tekintetében a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c) pontjában és 28. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket ren-

deli el:

1. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a rehabilitációs szakigazgatási szervek kijelölése

1. § A Kormány

a) az elsõ fokú közigazgatási hatósági eljárásban rehabilitációs hatóságként, orvosszakértõi, valamint rehabilitációs

szakértõi szervként a rehabilitációs szakigazgatási szervet;
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b) a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban rehabilitációs hatóságként, orvosszakértõi, valamint

rehabilitációs szakértõi szervként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal);

c) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként

ca) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel,

cb) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel,

cc) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével és

cd) a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékkel

összefüggõ feladatok ellátása során a Hivatalt;

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. §-a szerinti,

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenõrzése céljából

vezetett nyilvántartást vezetõ szociális hatóságként a Hivatalt;

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

139. § (2) bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi

szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából vezetett nyilvántartást vezetõ hatóságként a Hivatalt;

f) az Szt. 58/A. § (2) és (2a) bekezdése, valamint a Gyvt. 145. § (2) és (2a) bekezdése szerinti, a szociális és

a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ

befogadási eljárásban (a továbbiakban: befogadás) elsõ fokon szakhatóságként a Hivatalt

jelöli ki.

2. A Hivatal jogállása

2. § (1) A Hivatal központi hivatal.

(2) A Hivatalt az emberi erõforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(3) A Hivatalt fõigazgató vezeti és képviseli.

(4) A Hivatal fõigazgató-helyettesét a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb

munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.

(5) A Hivatal gazdasági igazgatóját a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, állapítja meg a díjazását,

felette az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.

(6) A Hivatal székhelye Budapest.

3. § A Hivatal fõigazgatója

a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal alkalmazottai felett,

b) gondoskodik az egységes hatósági, szakhatósági, szakértõi tevékenység kialakításáról, irányítja és ellenõrzi

a Hivatal szakmai tevékenységét,

c) irányítja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatok ellátását,

d) meghatározza a Hivatal feladatellátása során követendõ belsõ eljárási, ügyviteli rendet,

e) gondoskodik a folyamatba épített, elõzetes és utólagos ellenõrzési rendszer, a belsõ ellenõrzési rendszer

mûködtetésérõl, ennek keretében felülvizsgálatot rendelhet el, szükség esetén az ellátást megállapító szervnél

kezdeményezi az ellátás megszüntetését, a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetését,

f) gondoskodik az alkalmazottak képzésérõl, továbbképzésérõl,

g) a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok megalkotásának kezdeményezésére javaslatot tesz a miniszternek,

közremûködik azok elõkészítésében, véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok tervezeteit,

h) a Hivatal tevékenységérõl évente beszámolót készít a miniszternek, és gondoskodik a beszámolónak a Hivatal

honlapján történõ közzétételérõl.

3. A Hivatal feladat- és hatásköre, illetékessége

4. § A Hivatal – a 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 szociális szolgáltatások országos jelentési rendszerével,
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d) a szociális szolgáltatások, a gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának

ellenõrzése céljából vezetett nyilvántartással,

e) az akkreditált munkáltatók nyilvántartásával,

f) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal

érintett munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó központi nyilvántartással,

g) a védett mûhelyek nyilvántartásával,

h) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel,

i) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel,

j) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével,

k) a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékkel

kapcsolatos feladatokat.

5. § (1) A Hivatal – szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatkörében – ellátja

a) szociális szolgáltatók, intézmények esetén a mûködés engedélyezésével, a mûködés és a hatósági tevékenység

ellenõrzésével,

b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények esetén a mûködés engedélyezésével,

c) a szociális intézményi foglalkoztatással, a szociális foglalkoztatási támogatás pályáztatásával és finanszírozásával,

d) a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, az utcai szociális munka és

a krízisközpontok finanszírozásával,

e) 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,

f) a központi szociális információs rendszerek fejlesztésével és mûködtetésével

kapcsolatos feladatokat.

(2) A Hivatal a jogszabályban meghatározottak szerint az elsõ fokú eljárásban szakhatósági állásfoglalást ad a befogadás

megállapításához.

(3) A Hivatal a jogszabályban meghatározott esetekben szakértõi feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad

a) a súlyos fokozatú demens megbetegedésrõl,

b) a fogyatékos személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz,

továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához.

6. § (1) A Hivatal – foglalkozási 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,

c) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásával, az azt elõsegítõ támogatásokra,

szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatással, információnyújtással,

d) a költségvetési forrásból, vagy az Európai Unió pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatással megvalósuló

pályázatokkal összefüggõ, a pályázatok kiírásával, bonyolításával és ellenõrzésével

kapcsolatos feladatokat.

(2) A Hivatal a foglalkozási rehabilitációval összefüggõ oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és

informatikai feladatokat lát el.

7. § 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.

8. § 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.

6. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 945



9. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv

a rehabilitációs szakigazgatási szervek hatósági ügyeiben. Ha a rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban

meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban szakhatóságként vagy szakértõi szervként jár el, a másodfokú

eljárásban a Hivatal jár el.

(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv

a szociális és gyámhivatalok hatósági ügyeiben.

(3) A Hivatal a hatáskörébe tartozó feladatokat Magyarország egész területére kiterjedõ illetékességgel látja el.

(4) 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 miniszter.

4. A rehabilitációs szakigazgatási szervek jogállása

10. § (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve.

(2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi

CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. § (4) bekezdésében, valamint 7. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott

hatáskörök – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai

irányító szerv vezetõje a Hivatal fõigazgatója.

(3) A Khtv. 7. § (1) bekezdése szerinti egyetértési jogkört a miniszter gyakorolja.

11. § A Hivatal fõigazgatója a rehabilitációs szakigazgatási szerv irányításával összefüggõ feladatai körében

a) megállapítja a rehabilitációs szakigazgatási szervek kötelezõ belsõ szakmai szabályzatainak elveit és fõbb tartalmi

követelményeit,

b) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató

tevékenységet,

c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és

számítógépes rendszerek szakmai követelményeit, javaslatot tesz a rehabilitációs szakigazgatási szervek

informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére,

d) meghatározza a rehabilitációs szakigazgatási szervek hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó

adatgyûjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat,

elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

e) ellátja a rehabilitációs szakigazgatási szervek munkatársainak rehabilitációs szakmai humánerõforrás

fejlesztéséhez és belsõ szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

f) koordinálja a rehabilitációs szakigazgatási szerveknek a személyek szabad áramlásához kapcsolódó feladatai

végrehajtását,

g) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, vagy más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési,

foglalkoztatási, foglalkozási rehabilitációs, képzési és informatikai programok megvalósításának szervezési,

lebonyolítási és koordinációs feladatait,

h) koordinálja a rehabilitációs szakigazgatási szerveknek az Európai Unió pénzügyi alapjaiból nyújtott

támogatásokkal megvalósuló tevékenységét.

12. § (1) A rehabilitációs szakigazgatási szervek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. A rehabilitációs szakigazgatási szervek

székhelye megegyezik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok székhelyével.

(2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv élén igazgató áll. Az igazgató munkáját igazgatóhelyettes segíti. A rehabilitációs

szakigazgatási szerv igazgatója vagy igazgatóhelyettese orvosszakértõ.

5. A rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköre, illetékessége

13. § (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv végzi a rehabilitációs hatóság részére jogszabályban meghatározott

közigazgatási hatósági feladatokat, ellátja a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények
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módosításáról szóló törvény, valamint végrehajtási rendeletei által a rehabilitációs hatóság részére meghatározott

feladatokat.

(2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban

szakhatóságként vesz részt, e feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad

a) a hozzátartozói nyugellátás,

b) a baleseti járadék,

c) a rokkantsági járadék,

d) a fogyatékossági támogatás,

e) az aktív korúak ellátása,

f) a magasabb összegû családi pótlék,

g) a bányászok egészségkárosodási járadéka,

h) a bányászati dolgozók keresetkiegészítése,

i) a hadi rokkantsági ellátások

megállapításához.

(3) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott esetekben szakértõi feladatokat lát el,

e feladatkörében szakvéleményt ad

a) a keresõképesség vagy keresõképtelenség elbírálásához,

b) a táppénzes idõszak alatt megállapítható egészségkárosodásról,

c) a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához,

d) a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságáról,

e) a közlekedõképességrõl,

f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi

alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékérõl,

g) a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl,

h) a nemzeti gondozási díj megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl,

i) az 1945 és 1963 között törvénysértõ módon elítéltek juttatásainak megállapításához szükséges

egészségkárosodás mértékérõl,

j) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl,

k) a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók fogyatékosságáról.

(4) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal jogszabályban meghatározott esetben komplex minõsítést végez.

A rehabilitációs szakigazgatási szerv a komplex minõsítést jogszabályban meghatározott esetben az érintett személy

kérelmére végzi el, és hatósági bizonyítványt állít ki annak eredményérõl.

(5) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal erre irányuló kérelem esetén a komplex minõsítés keretében

szakvéleményt ad a közlekedõképességrõl is.

14. § A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá nem

tartozó ellátás esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv – 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.

15. § (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv illetékességi területe – Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs

Szakigazgatási Szerve illetékességének kivételével – megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességével. Budapest

Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének illetékessége Budapest fõváros és Pest megye

területére is kiterjed.
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(2) Ha a hatósági, szakhatósági vagy szakértõi eljárásba vont személy (a továbbiakban: érintett személy) nem rendelkezik

Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban Budapest

Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el.

(3) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses, valamint a fegyveres rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai

egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének meghatározásában Budapest

Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el.

(4) A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló

eljárásban Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el.

6. A rehabilitációs szakigazgatási szervek, valamint a Hivatal eljárására vonatkozó szabályok

16. § (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal a 13. és 14. § szerinti eljárásokban bizottsági állásfoglalás alapján

hozza meg döntését, szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét. A szakértõi bizottság tagjait és elnökét az eljáró

szerv vezetõje jelöli ki. A szakértõi bizottság elnökének csak vezetõi kinevezéssel rendelkezõ, kormányzati szolgálati

jogviszonyban álló orvosszakértõ jelölhetõ ki.

(2) A szakértõi bizottság – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – legalább két tagból áll. A szakértõi bizottság

komplex minõsítés során legalább négy tagból áll.

(3) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a szakértõi bizottságban a nem orvosszakértõ tagok száma nem haladhatja meg

az orvosszakértõ tagok számát.

(4) A komplex minõsítés során a szakértõi bizottság

a) legalább két tagja orvosszakértõ,

b) legalább egy tagja foglalkozási rehabilitációs szakértõ,

c) legalább egy tagja szociális szakértõ.

(5) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal a szakértõi bizottság elnöke kivételével nem kormányzati szolgálati

jogviszonyban álló szakértõt is igénybe vehet. Ebben az esetben – ha jogszabály kivételt nem tesz –

a) szociális szakértõként az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékben,

b) foglalkozási rehabilitációs szakértõként a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékben

szereplõ szakértõt lehet igénybe venni.

(6) A szakértõi bizottságnak nem lehet tagja, aki részt vett vagy részt vesz az érintett személy gyógykezelésében.

17. § A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal eljárására irányadó ügyintézési határidõ – ha jogszabály másként

nem rendelkezik – 30 nap. Komplex minõsítés esetén az eljárásra irányadó ügyintézési határidõ 60 nap.

18. § (1) A 13. § (2) bekezdése szerinti szakhatósági eljárás esetén a megkeresõ hatóság a rehabilitációs szakigazgatási szerv

rendelkezésére bocsátja a minõsítés elvégzéséhez szükséges iratokat, így

a) az érintett személy egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat

tartalmazó háziorvosi, kezelõorvosi véleményt,

b) az a) pont szerinti véleményben feltüntetett körülményekkel összefüggõ egészségügyi dokumentációt,

c) 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, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi

munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,

d) a jogszabály vagy az eljáró hatóság által rendszeresített formanyomtatványt vagy nyilatkozatot.

(2) A komplex minõsítés során a rehabilitációs szakigazgatási szerv – belföldi jogsegély keretében –

a) a települési önkormányzat jegyzõjétõl tájékoztatást kérhet az érintett személy szociális helyzetére, szociális

ellátásra való jogosultságára vonatkozó adatokról, körülményekrõl,

b) a munkaügyi központ kirendeltségétõl tájékoztatást kérhet az érintett személy vonatkozásában az adott térség

munkaerõ-piaci helyzetérõl.

19. § (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal 13. és 14. § szerinti eljárásában 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
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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.

(2) A személyes vizsgálatot – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a rehabilitációs szakigazgatási szerv, illetve

a Hivatal székhelyén vagy telephelyén kell elvégezni.

(3) A személyes vizsgálat az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén is elvégezhetõ, ha a döntés, szakhatósági

állásfoglalás vagy szakvélemény kiadásához az érintett személy lakhatási viszonyainak, környezetének, önellátási vagy

önkiszolgálási képességének megismerése szükséges.

(4) 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 rehabilitációs szakigazgatási szerv, illetve a Hivatal

székhelyén vagy telephelyén való megjelenését.

(5) A kiegészítõ egészségügyi, képességfelmérõ vizsgálat elvégzésére a rehabilitációs szakigazgatási szerv vagy a Hivatal

együttmûködési megállapodást köthet a megfelelõ személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ szolgáltatóval.

20. § (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal által kiadott szakvélemény tartalmazza:

a) az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhetõ azonosító adatokat,

b) az érintett személy egészségi állapotára vonatkozó, törvény alapján kezelhetõ egészségügyi adatokat,

c) a szakvélemény kiállításának helyét, idõpontját,

d) a szakvéleményt kérõ szerv megnevezését,

e) a kért vizsgálat típusát, a 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, valamint

g) a felülvizsgálat szükségességét, idõpontját, a szakvélemény idõbeli hatályát.

(2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal által kiadott szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás

általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon kívül tartalmazza

a) az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhetõ azonosító adatokat,

b) az érintett személy egészségi állapotára vonatkozó, törvény alapján kezelhetõ egészségügyi adatokat,

c) komplex minõsítés esetén az érintett személy szociális helyzetére és rehabilitálhatóságára vonatkozó, törvény

alapján kezelhetõ adatokat,

d) a felülvizsgálat szükségességét, idõpontját, a szakhatósági állásfoglalás idõbeli hatályát.

21. § (1) A befogadási eljárás során a Hivatal a szakhatósági állásfoglalását, elõzetes szakhatósági hozzájárulását

a) az adott területre szolgáltatási típusonként, a költségvetési források és a területi lefedettség figyelembevételével

meghatározott befogadható kapacitások (a továbbiakban: kapacitás),

b) a nem állami fenntartású – ide nem értve az egyházi fenntartót – házi segítségnyújtás 2011. december 31-én

ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszámának 2012. július 1-jétõl történõ befogadása esetében az

Szt. 58/A. § (2b)–(2c) bekezdése szerinti önkormányzati hozzájárulás

alapján adja ki.

(2) A miniszter közleményben teszi közzé a naptári évre vonatkozó kapacitást minden év január 15-éig, valamint szükség

szerint a kapacitásokban év közben bekövetkezõ változást.

(3) Az adott évre még rendelkezésre álló kapacitást a Hivatal minden hónap 5. napjáig közzéteszi a honlapján.

A befogadásra a szakhatósági eljárások megindulásának sorrendjében a kapacitás erejéig van lehetõség. A mûködést

engedélyezõ szerv – amennyiben a kérelemhez elõzetes szakhatósági hozzájárulást nem csatoltak – a kérelmek

benyújtásának sorrendjében keresi meg a szakhatóságot.

(4) A Hivatal az eljárás megindulásának idõpontjától és a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül befogadja

a feladatellátási kötelezettségének eleget tevõ önkormányzati fenntartót és a Kormány által intézményfenntartásra

kijelölt szervet, valamint azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot, ellátotti számot, férõhelyszámot, amelyre nézve

a fenntartó pályázati úton elnyert európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatásban részesül.

(5) A Hivatal által a befogadás során kiadott szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás általános

szabályairól szóló törvényben foglaltakon kívül tartalmazza a befogadott

a) szolgáltató, intézmény, hálózat megnevezését és ellátási területét,

b) ellátotti számot, illetve férõhelyszámot.
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7. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2012. július 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 2009. október 1-je elõtt kiadott

szakvéleményt szakhatósági állásfoglalásnak kell tekinteni.

(4) A Hivatal, illetve jogelõdjei által kiadott szakvélemények, szakhatósági állásfoglalások – idõbeli hatályuk alatt –

e rendelet hatálybalépését követõen is felhasználhatók.

(5) A Hivatalt az e rendeletben meghatározott, 2011. január 1-jét megelõzõen a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által

ellátott hatáskörök és feladatok tekintetében jogutódnak kell tekintetni. Az 5. § (1) bekezdés f) 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.

(6) 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 8. §-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.

(7) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ közigazgatási hatósági ügyekben e rendelet hatálybalépését

követõen az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a közigazgatási hatósági ügy ellátása, vagy a fellebbezés elbírálása

jogszabály rendelkezése szerint kerül.

(8) A 2012. január 1-jét megelõzõen meghozott közigazgatási hatósági döntés bírósági felülvizsgálata során alperesként

és a megismételt eljárásban az a közigazgatási szerv jár el, amelynek hatáskörébe a közigazgatási ügy 2012.

január 1-jét megelõzõen tartozott. Ha a közigazgatási döntés meghozatalára a Hivatal szakhatósági állásfoglalása

alapulvételével került sor, az alperes a Hivatalt hívhatja perbe. Az alperes megismételt eljárásra utasítása esetén

a bírósági ítélet végrehajtásához szükséges szakhatósági állásfoglalást az alperesként eljárt közigazgatási szerv

megkeresésére a rehabilitációs szakigazgatási szerv készíti el.

24. § A 46. § a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására

vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

8. Kapcsolódó jogszabályok módosítása, hatályon kívül helyezése

25. § (1) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Br.) 5/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A keresetkiegészítés iránti kérelem elbírálásához a rehabilitációs szakigazgatási szerv az igazgatóság

megkeresésére szakhatósági állásfoglalást ad a kérelmezõ egészségkárosodásának mértékérõl és a föld alatti

bányamunkára való alkalmatlanságáról.”

(2) A Br.

a) 5/B. § (5) bekezdésében és 5/C. § (3) bekezdésében a „Hivatalt” szövegrész helyébe a „rehabilitációs

szakigazgatási szervet” szöveg,
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b) 5/C. § (1) bekezdésében a „Hivatal, illetve jogelõdje” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szerv,

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, illetve jogelõdje” szöveg

lép.

26. § (1) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hadieredetû fogyatkozást és az általa okozott járadékosztályba sorolás alapját képezõ egészségkárosodás

százalékos mértékét a rehabilitációs szakigazgatási szerv állapítja meg.”

(2) A Hr. 2. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(6) A másodfokú eljárás során szakhatóságként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jár el.

(7) A vizsgálatok díját a Hadigondozottak Közalapítványa (a továbbiakban: Közalapítvány) – külön megállapodás

szerint – a rehabilitációs szakigazgatási szerv, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére megtéríti.”

(3) A Hr.

a) 2. § (2), (3) és (4) bekezdésében a „bizottság” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szerv” szöveg,

b) 2. számú mellékletében az „Az orvosszakértõi szerv ..... fokú szakértõi bizottságának” szövegrész helyébe az

„A rehabilitációs szakigazgatási szerv vezetõjének vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetõjének”

szöveg,

c) 3. számú mellékletében az „Az orvosszakértõi szerv ..... fokú szakértõi bizottsága” szövegrész helyébe az

„A rehabilitációs szakigazgatási szerv vezetõje vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetõje” szöveg,

d) 3. számú mellékletében a „szakértõi bizottság szakhatósági állásfoglalásának” szövegrész helyébe a „szakhatósági

állásfoglalás” szöveg,

e) 3. számú mellékletében a „(szakértõi bizottság tagja) (szakértõi bizottság elnöke)” szövegrész helyébe

a „(rehabilitációs szakigazgatási szerv vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetõje)” szöveg

lép.

27. § (1) A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstõl számított 8 napon belül a fõvárosi és megyei

kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve (a továbbiakban: orvosszakértõi szerv) illetékes fõorvosi

bizottságánál (a továbbiakban: FOB) orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.”

(2) A Kr.

a) 8. § (6) bekezdésében a „rokkantsági nyugdíj iránti kérelmet nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási helye

szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességû

személyek ellátása iránti kérelmet nyújthat be” szöveg,

b) 9. § (4) bekezdésében az „illetékes elsõfokú szakértõi bizottságának székhelye” szövegrész helyébe a „székhelye,

telephelye” szöveg, a „fõigazgatója” szövegrész helyébe a „vezetõje” szöveg

lép.

28. § A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésében

az „az orvosszakértõi szerv elsõfokú szakértõi bizottsága” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs szakigazgatási szerv

szakértõi bizottsága” szöveg lép.

29. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet 59/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„59/E. § A hozzátartozói nyugellátás megállapítása, felülvizsgálata és az özvegyi nyugdíj feléledésének megállapítása

iránti eljárásban – az egészségi állapot kérdésében – a rehabilitációs hatóság szakhatósági állásfoglalását kell

beszerezni, ha

a) a hozzátartozói nyugellátás megállapítását vagy az özvegyi nyugdíj feléledését a jogosult arra hivatkozva

kérelmezi, illetve – felülvizsgálat esetén – a hozzátartozói nyugellátást vagy az özvegyi nyugdíj feléledését arra

hivatkozva állapították meg, hogy a jogosult megváltozott munkaképességû, és

b) a jogosult rokkantsági ellátása vagy rehabilitációs ellátása ügyében hat hónapon belül hozott határozat nem

állapította meg, hogy a jogosult egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.”
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30. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.

rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat]

„h) a rehabilitációs szakigazgatási szerv, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban

együtt: orvosszakértõi szerv) szakértõi bizottságai orvosa,”

[(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.]

31. § (1) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának

szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) Ha a kérelmezõ személyes vizsgálata szükséges, a rehabilitációs szakigazgatási szerv a vizsgálatot – a háziorvos

javaslatától függõen – a kérelmezõ lakóhelyén, tartózkodási helyén (bentlakásos szociális intézményben élõ

kérelmezõ esetén az intézményben) vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv székhelyén, telephelyén végzi el.”

(2) Az Fr.

a) 6. § (1) bekezdésében az „az orvosszakértõi szervnek (a továbbiakban: szakértõi bizottság)” szövegrész helyébe

az „a rehabilitációs szakigazgatási szervnek, illetve jogelõdjének” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében, 9/C. § (2) bekezdésében a „szakértõi bizottságot” szövegrész helyébe a „rehabilitációs

szakigazgatási szervet” szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében a „szakértõi bizottság” szövegrészek helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szerv” szöveg,

d) 9. §-ában, 9/C. § (1) bekezdésében, 9/D. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 13. § (2) és (3) bekezdésében

a „szakértõi bizottság” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szerv” szöveg,

e) 3. számú melléklet 4. pont c) alpontjában a „szakértõi vizsgálatot végzõ szervvel” szövegrész helyébe

a „rehabilitációs szakigazgatási szervvel” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az Fr. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „szakértõi bizottság általi” szövegrész.

32. § Az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a kérelmezõ a munkaképesség-csökkenésre vagy az egészségkárosodás mértékére vonatkozó

hatályos szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással nem rendelkezik, kérelmére az egészségkárosodás mértékét

a rehabilitációs szakigazgatási szerv igazolja.”

33. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (8a) bekezdésében a „Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatalt” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szervet” szöveg lép.

34. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §

(3) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási

szervet” szöveg lép.

35. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) Ha az Szt. 33. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosodott személy a kérelméhez

a rehabilitációs szakigazgatási szervnek vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak

a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minõsítését tartalmazó, érvényes és

hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, a hatóság a legalább 50%-os mértékû

egészségkárosodás fennállása, illetve az egészségi állapot komplex minõsítés alapján megállapított mértéke

kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet.”

(2) A Pr.

a) 15. § (6) bekezdésében a „szakértõi bizottságot” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szervet”

szöveg,
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b) 3. számú melléklet 3.1.1. pont a) alpontjában a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szakértõi

bizottságának” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs

szakigazgatási szerv” szöveg,

c) 3. számú melléklet 5.3.2. pontjában a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértõi bizottságának”

szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak vagy a rehabilitációs szakigazgatási

szervnek” szöveg,

d) 5. számú melléklet I. pontjában a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ... fokú szakértõi bizottságának”

szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv”

szöveg

lép.

36. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.

rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiadására]

„b) amennyiben a fogyatékosságot késõbb állapították meg, a rehabilitációs szakigazgatási szerv”

(jogosult.)

37. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/A. §-ában a „Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatalt” szövegrész helyébe az „elsõ fokú eljárásban a rehabilitációs szakigazgatási szervet,

másodfokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt” szöveg lép.

38. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)

Korm. rendelet 33. § (3) bekezdésében és 23/b. számú mellékletében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal”

szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg lép.

39. § A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre

vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § A betegségen, illetve egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság jogszabály szerinti vizsgálata keretében

kiállított háziorvosi igazolás, illetve szakorvosi szakvélemény felülvizsgálatát a szolgáltatást igénylõ személy, illetve

törvényes képviselõje – a kiegészítõ szakértõi díj megfizetésével egyidejûleg – kérheti az ellátást igénylõ lakóhelye,

illetve tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervnél. A felülvizsgálat során a szakértõi

bizottság legalább egy tagja szociális szakértõ.”

40. § (1) 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.) 1. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„d) foglalkoztatási szakértõ: a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékben szereplõ szakértõ, vagy a Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott foglalkoztatási, foglalkozási

rehabilitációs szakértõ.”

(2) Az Fvr.

a) 2. § (1) bekezdésében a „Hivatal kirendeltségének” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól

szóló kormányrendelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai

irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendelet”

szöveg,

c) 5. § (8) bekezdésében a „Hivatal illetékes kirendeltségéhez” szövegrész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében az „illetékes regionális igazgatóságának szakértõi bizottságai végzik” szövegrész helyébe

a „kijelölt szakértõi bizottsága végzi” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az Fvr. 2. § (2) bekezdése.
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41. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

59. § (3) bekezdésében és 10. számú mellékletében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe

a „rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg lép.

42. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fkr.)

2. § (1) bekezdése a következõ 18. ponttal egészül ki:

[A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként mûködõ ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban:

szakigazgatási szerv):]

„18. a rehabilitációs szakigazgatási szerv a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival, a rehabilitációval

és a hatáskörébe tartozó más ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátására.”

(2) Az Fkr. 2. melléklet 1.7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kormányablakban is elõterjeszthetõk a következõ kérelmek, és megtehetõk a következõ bejelentések:)

„1.7. a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességû személyek ellátása folyósításához kapcsolódó

bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele,”

(3) Az Fkr. 2. melléklet 2. pontja a következõ 2.8. ponttal egészül ki:

(A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetérõl, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról

és kötelezettségekrõl a következõ ügyekben:)

„2.8. a megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak igénylése.”

43. § Hatályát veszti a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

44. § (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Sr.) 2. § f) pont fc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki)

„fc) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjármûvezetõi alkalmasságát az átalakítás elõírásával

a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: szakértõi

szerv) vagy jogelõdje megállapította,”

(és nem áll jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;)

(2) Az Sr.

a) 8. § (3) bekezdés b) pontjában a „szakértõi szerv” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szerv”

szöveg,

b) 8/A. § (1) bekezdésében a „szakértõi szervet” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szervet” szöveg

lép.

45. § Hatályát veszti a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és

hatáskörérõl szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdés u) pontjában a „foglalkoztatási rehabilitációval, továbbá a” szövegrész,

b) 10. § b) pontja.

46. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival összefüggõ közigazgatási hatósági

eljárásban rehabilitációs hatóságként – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a rehabilitációs szakigazgatási szervet

jelöli ki. Az állami adóhatóság a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 21. § (2) bekezdése szerinti adattovábbítási

kötelezettségét a rehabilitációs szakigazgatási szerv felé teljesíti.

(2) A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek pénzbeli ellátásának folyósításával kapcsolatos feladatok

ellátására a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot jelöli ki.

(3) A Kormány rehabilitációs hatóságnak a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megállapításával, a Rehabilitációs

kártya igénylésére és visszavonására irányuló eljárás megindításával kapcsolatos – a pályakezdõ fiatalok, az ötven év

feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk
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foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény

16/A–16/B. §-ában meghatározott – feladatai ellátására a rehabilitációs szakigazgatási szervet jelöli ki.

(4) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival összefüggõ, uniós tagságból adódó, valamint a szociális

biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatokat a Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.”

(2) Az Mmr. 2. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Illetékességi szabályok

2. § A megváltozott munkaképességû személyek ellátásával kapcsolatos hatósági ügyekben a kérelmezõ lakó- vagy

tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szerv jár el elsõ fokon. Külföldön élõ, tartózkodó

kérelmezõ esetén, elsõ fokon Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el.”

(3) Az Mmr. 6. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell)

„f) a kérelmezõ egészségi állapotával kapcsolatos, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai

irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm.

rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti dokumentumokat,”

(4) Az Mmr. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § Az ügyintézési határidõ 60 nap. A jogosultsági feltételek fennállása esetén, ha a megváltozott munkaképességû

személyek ellátásának összege a szükséges adatok hiánya miatt a kérelem benyújtásától – a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésének figyelmen kívül

hagyásával – számított 60 napon belül nem határozható meg, a rehabilitációs szakigazgatási szerv végzésében

a megváltozott munkaképességû személyek ellátása Mmtv.-ben meghatározott legkisebb összegének megfelelõ

elõleget állapít meg. A megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapítását követõen a folyósított

elõleg összegét a visszamenõlegesen járó ellátás összegébe be kell számítani.”

(5) Az Mmr. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának megállapítása és

megszüntetése, a rehabilitációs pénzbeli ellátás szüneteltetése és újbóli folyósítása, valamint a rehabilitációs ellátás

meghosszabbítása esetén a döntését haladéktalanul közli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal is.”

(6) Az Mmr. 15. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy keresõtevékenysége, továbbá az Mmtv. 7. § (3) bekezdése szerinti

keresõképtelensége, a táppénzben, baleseti táppénzben való részesülése esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv

a döntését haladéktalanul megküldi a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. A rehabilitációs szakigazgatási szerv

a szüneteltetésrõl szóló döntésében rendelkezik az Mmtv. 7. § (4) bekezdése szerinti levonásról vagy

visszakövetelésrõl is.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rehabilitációs pénzbeli ellátás

folyósítását szünetelteti.

(3) A rehabilitációs ellátásra jogosult személy keresõképtelenségének idõtartamát a rehabilitációs szakigazgatási

szerv nyilvántartja, és az ellátás idõtartamának leteltét megelõzõen a meghosszabbításról határozatban intézkedik.”

(7) Az Mmr. 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv legkésõbb a rehabilitációs ellátást megállapító határozat jogerõre

emelkedésétõl számított 30 napon belül elkészíti és a rehabilitációs ellátásban részesülõ személlyel ismerteti

a rehabilitációs tervre tett javaslatát.

(2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a rehabilitációs tervet a komplex minõsítés részét képezõ rehabilitációs

javaslatnak megfelelõen, a (3) bekezdés szerinti konzultációt és az adott térség munkaerõ-piaci feltételeit is

figyelembe véve készíti el.”

(8) Az Mmr. „9. A rehabilitációs szolgáltatások” alcíme a következõ 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § A rehabilitációs szakigazgatási szerv rehabilitációs szolgáltatást nyújthat annak a megváltozott

munkaképességû személynek is, aki rehabilitációs ellátásban nem részesül.”

(9) Az Mmr. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. § A megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesülõ személy halálának hónapját követõen

belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára átutalt jogalap nélküli ellátásnak a fizetési számla

terhére történõ visszafizetésére a pénzforgalmi szolgáltatót a rehabilitációs szakigazgatási szerv kötelezi, feltéve,

hogy a fizetési számla feletti rendelkezésre más személy nem jogosult, és a visszautalás a fizetési számla terhére

megtörténhet. Amennyiben a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személy ismert, a rehabilitációs
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szakigazgatási szerv a követelését – fizetésre kötelezõ határozat kibocsátásával – akkor is e személlyel szemben

érvényesíti, ha a jogalap nélkül kiutalt ellátást az elhunyt személy fizetési számlájáról még nem vették fel.”

(10) Az Mmr. a következõ 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § Ez a rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

(11) Az Mmr.

a) 5. § (2) bekezdésében az „az ONYF” szövegrész helyébe az „a Hivatal, az ONYF” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében az „Az ONYF” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében az „az ONYF” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,

d) 7. §-ában a „2. § szerinti nyugdíjmegállapító szerv (a továbbiakban: nyugdíjmegállapító szerv)” szövegrész

helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szerv” szöveg,

e) 10. § (1) és (2) bekezdésében a „nyugdíjmegállapító szerv” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási

szerv” szöveg,

f) 14. § (1) bekezdésében az „alkalmazni” szövegrész helyébe az „alkalmazni azzal, hogy a folyósítás során

meghozandó döntéseket a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése alapján a rehabilitációs szakigazgatási szerv

hozza meg” szöveg,

g) 15. § (4) bekezdésében a „Nyugdíjfolyósító Igazgatóság” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási

szerv” szöveg,

h) 16. § (1) és (3) bekezdésében a „kirendeltséget” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szervet”

szöveg,

i) 16. § (2) bekezdésében, 17. § (5), (7) és (8) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés e) pontjában, 18. § (4) bekezdésében,

19. § (3) bekezdésében, 19. § (5) bekezdés c) pontjában a „kirendeltség” szövegrész helyébe a „rehabilitációs

szakigazgatási szerv” szöveg,

j) 16. § (4) bekezdésében a „kirendeltség kezdeményezi a jogosult felülvizsgálatát a nyugdíjmegállapító szervnél”

szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szerv elvégzi a jogosult felülvizsgálatát” szöveg,

k) 17. § (3) bekezdésében és 18. § (3) bekezdésében a „kirendeltség” szövegrészek helyébe a „rehabilitációs

szakigazgatási szerv” szöveg,

l) 17. § (4) bekezdésében a „kirendeltséggel” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szervvel” szöveg,

m) 18. § (1) bekezdés i) pontjában a „kirendeltségnél” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szervnél”

szöveg,

n) 19. § (6) bekezdésében a „kirendeltségnek” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakigazgatási szervnek” szöveg

lép.

(12) Hatályát veszti az Mmr.

a) 3. §-a,

b) 4. §-a,

c) 8. §-a,

d) 11–13. §-a és a 11. §-át megelõzõ „5. A komplex minõsítéssel kapcsolatos eljárási szabályok” alcím,

e) 20. §-a és az azt megelõzõ „10. A felülvizsgálat” alcím,

f) 21. §-a.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelethez

A rehabilitációs szakigazgatási szervek

1. Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve
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3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

4. Békés Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

7. Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

10. Heves Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

13. Nógrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

14. Somogy Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

15. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

16. Tolna Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

17. Vas Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

18. Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

19. Zala Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

A nemzeti erõforrás miniszter 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelete
a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben
nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól

Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 12. pontjában kapott felhatalma-

zás 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 – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró nemzetgazdasági miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és ha-

táskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter

véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi

jövedelemadója fejezet, 4. Központosított elõirányzatok cím terhére a Kvtv. 5. melléklet 12. pontja alapján, egyedi

elbírálás útján nyújtható támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénylésére, döntési rendszerére, folyósítására,

felhasználására és elszámolására terjed ki.

2. § (1) A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy

a) a 2012. június 18-tól 2012. augusztus 31-ig terjedõ idõszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül

biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ kiskorú gyermekek (a továbbiakban: rászoruló

gyermekek) étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy

kedvezményesen, és

b) az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelõ értékben a kistermelõi élelmiszer-termelés,

-elõállítás és -értékesítés feltételeirõl szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) 2. § 1. pontja

szerinti kistermelõ vagy az FVMr. 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott földrajzi térségen belül

mezõgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy elõállított alapanyagokból biztosítja, amit az elszámolásnál

számlával vagy a kistermelõvel, vállalkozóval kötött szerzõdéssel kell igazolni.

(2) Az igényelhetõ támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440 forint.

(3) A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.
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3. § Az étkeztetés biztosításának idõszaka egyes rászoruló gyermekek tekintetében – a rászoruló gyermek más településen

történõ táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén – a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

idõszaknál rövidebb is lehet.

4. § (1) A települési önkormányzat a területén lakóhellyel rendelkezõ rászoruló gyermekek után a (2)–(4) bekezdésben

foglaltak szerint igényelhet támogatást.

(2) Az 1. melléklet alapján leghátrányosabb helyzetûnek minõsülõ települési önkormányzat valamennyi rászoruló

gyermek után – a támogatáson túli más források (a továbbiakban: önerõ) nélkül is – igényelhet támogatást.

(3) Az 1. melléklet alapján hátrányos helyzetûnek minõsülõ települési önkormányzat

a) a rászoruló gyermekek legfeljebb ötven százaléka után önerõ nélkül is igényelhet támogatást,

b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelhet támogatást, ahány rászoruló

gyermeknek a 2. § és a 3. § szerinti feltételek mellett önerõbõl történõ étkeztetését a támogatási kérelmében

vállalja.

(4) Az 1. mellékletben nem említett települési önkormányzat

a) a rászoruló gyermekek legfeljebb huszonöt százaléka után önerõ nélkül is igényelhet támogatást,

b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelhet támogatást, ahány rászoruló

gyermeknek a 2. § és a 3. § szerinti feltételek mellett önerõbõl történõ étkeztetését a támogatási kérelmében

vállalja.

(5) Ha a rászoruló gyermek nem a lakóhelye szerinti települési önkormányzat által szervezett nyári gyermekétkeztetésben

vesz részt, a lakóhely szerinti települési önkormányzat a rászoruló gyermekre jutó támogatást átadja a nyári

gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatnak.

5. § (1) A település helye szerint illetékes szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: szociális és gyámhivatal) 2012. április 26-ig

elektronikus levélben felhívja a települési önkormányzat jegyzõjének és a gyermekjóléti szolgálatnak a figyelmét a

nyári gyermekétkeztetéshez igényelhetõ támogatás lehetõségére.

(2) A települési önkormányzat jegyzõje – a gyermekjóléti szolgálat közremûködésével – 2012. május 2-ig felméri a nyári

gyermekétkeztetés iránti igényeket.

(3) A települési önkormányzat – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. §

(1) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Ávr.) 103. § (2) bekezdése alapján – a Magyar Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszerben

rögzített, onnan kinyomtatott 2. melléklet szerinti adatlapot és a 6. § (4) bekezdésében vállalt feladatok

megvalósítására vonatkozó leírást egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton, 2012. május 10-ig

nyújtja be a Magyar Államkincstárnak a település helye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban:

igazgatóság). A benyújtási határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat az informatikai

rendszerben az igénylést 2012. május 10-én éjfélig rögzítette, és azt legkésõbb 2012. május 11-én postára adta.

A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott igénylés érvénytelen.

(4) Hiányos igénylés esetén az igazgatóság egy alkalommal, legfeljebb háromnapos határidõ kitûzésével hiánypótlásra

vagy módosításra hívja fel a települési önkormányzatot. Ha a települési önkormányzat a felhívásnak a megadott

határidõn belül nem tesz eleget, az igazgatóság az Áht. 59. § (1) bekezdése alapján jár el.

(5) A felülvizsgált támogatási kérelmek eredeti példányát az igazgatóság postai úton 2012. május 25-ig továbbítja a

nemzeti erõforrás miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A Magyar Államkincstár a 2. melléklet szerinti adatlapokat

összesíti és 2012. május 25-ig elektronikus úton átadja a miniszter, valamint a szociális és gyámhivatal részére.

6. § (1) Az egyes önkormányzatokat megilletõ támogatás összegérõl a miniszter 2012. június 1-jéig dönt.

(2) Az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a települési önkormányzat által a

támogatási kérelmében megjelölt támogatási igény teljes összegének igénybevételére. A támogatás pontos összegét

a miniszter a beérkezõ igények, a rendelkezésre álló forrás, valamint a (3) és (4) bekezdésben foglalt szempontok

figyelembevételével határozza meg.

(3) Az e rendeletben meghatározott feltételeket teljesítõ települési önkormányzat részére a miniszter legalább a

települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási összeg huszonnégy százalékának

megfelelõ összegû támogatást állapít meg.

958 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 6. szám



(4) A (3) bekezdésben meghatározott összegû támogatásnál magasabb összegû támogatásban részesülhet

– figyelemmel arra is, hogy az 1. melléklet alapján leghátrányosabb helyzetûnek vagy hátrányos helyzetûnek

minõsül – az a települési önkormányzat, amely a következõ feltételek legalább egyikét teljesíti:

a) támogatási kérelmében vállalja, hogy az étkeztetés idejére megszervezi a gyermekek felügyeletét, illetve

szabadidõs programot biztosít a gyermekek számára, amelyek megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti

szolgálat igazolja,

b) támogatási kérelmében a számára e rendeletben meghatározott keretek között nagyobb arányú önerõ

biztosítását vállalja.

7. § (1) A miniszter a döntésrõl fõvárosi, megyei szintû összesítést készít, és 2012. június 4-ig elektronikus levélben megküldi a

szociális és gyámhivatalnak, elektronikus úton átadja a Magyar Államkincstárnak, valamint utalványozás céljából

elektronikus úton és papír alapon a belügyminiszternek. Az összesítés tartalmazza

a) a támogatásban részesülõ települési önkormányzatok nevét és KSH azonosító kódját,

b) azoknak a nyári gyermekétkeztetésben részesülõ rászoruló gyermekeknek a tervezett számát, akik után az egyes

települési önkormányzatoknak támogatást állapítottak meg,

c) a b) pont szerinti gyermekszám és az étkezési napok száma alapján számított adagszámot,

d) a c) pont szerinti adagszám alapján az egyes települési önkormányzatoknak megítélt támogatás összegét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összesítést 2012. június 4-ig a miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzé kell

tenni.

(3) A miniszter a döntésrõl – a szociális és gyámhivatalok útján – 2012. június 5-ig értesíti a támogatási kérelmet benyújtó

települési önkormányzatokat.

(4) A belügyminiszter 2012. június 5-ig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a támogatásnak a települési

önkormányzatok részére történõ átutalásáról.

8. § (1) A települési önkormányzat a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített, onnan

kinyomtatott 3. melléklet szerinti adatlapon – szükség esetén az egyéb dokumentációt csatolva – 2012. szeptember

17-ig elõzetesen beszámol a támogatás felhasználásáról és ennek alapján – ha a támogatás nem került teljes

egészében felhasználásra – az Ávr. 102. §-a szerint a támogatás módosítására irányuló kérelmet nyújt be az

igazgatóságnak, egyidejûleg visszautalja a fel nem használt összeget. A benyújtási határidõt megtartottnak kell

tekinteni, ha a települési önkormányzat az informatikai rendszerben az elõzetes beszámolót és a kérelmet 2012.

szeptember 17-én éjfélig rögzítette, és azt legkésõbb 2012. szeptember 18-án postára adta. A kizárólag postai úton

benyújtott elõzetes beszámoló és kérelem érvénytelen.

(2) A 4. § (5) bekezdése szerinti esetben az (1) bekezdés szerinti elõzetes beszámolót és kérelmet az a települési

önkormányzat nyújtja be az igazgatóság felé, amelynek a támogatást folyósították. A támogatást átvevõ települési

önkormányzat 2012. szeptember 7-ig adja meg az (1) bekezdés szerinti elõzetes beszámoló és kérelem benyújtásához

szükséges adatokat a támogatást átadó települési önkormányzatnak.

(3) A Magyar Államkincstár a 3. melléklet szerinti adatlapok fõvárosi, megyei szintû összesítésérõl és az (1) bekezdés szerinti

kérelmek alapján a települési önkormányzatok által ténylegesen visszafizetett támogatási összegrõl (a továbbiakban:

visszafizetett támogatási összeg) 2012. október 19-ig – számítógépes hálózaton – értesíti a minisztert.

(4) A miniszter a (3) bekezdés szerinti, országosan összesített adatokat tájékoztatásul megküldi a szociális és gyámhivatalnak.

9. § (1) A visszafizetett támogatási összeget azoknak a települési önkormányzatoknak a támogatására kell fordítani, akik a 4. §

(3) bekezdés b) pontja, a 4. § (4) bekezdés b) pontja, illetve a 6. § (4) bekezdés b) pontja alapján önerõ biztosításával

szervezték meg a nyári gyermekétkeztetést. A visszafizetett támogatási összegbõl a települési önkormányzatnak az

általa biztosított önerõhöz vagy annak egy részéhez adható utólagosan támogatás.

(2) A visszafizetett támogatási összegnek az (1) bekezdés szerinti települési önkormányzatok közötti felosztásáról a

miniszter a településen 2012. évben nyári gyermekétkeztetésben részesülõ gyermekek száma alapján 2012. október

29-ig dönt. A döntés során elõnyben kell részesíteni az 1. melléklet alapján hátrányos helyzetûnek minõsülõ települési

önkormányzatokat. Az országosan keletkezõ elõirányzat-maradványt úgy kell felosztani, hogy az egyes települési

önkormányzatoknak járó támogatás összege elérje a tízezer forintot. A miniszter a döntésérõl haladéktalanul értesíti a

belügyminisztert.

(3) A visszafizetett támogatási összegbõl történõ utólagos támogatás kifizetésérõl – a miniszter döntése alapján –

a belügyminiszter a Magyar Államkincstáron keresztül 2012. november 5-ig gondoskodik.
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10. § A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról december 31-ei fordulónappal a 2012. évi zárszámadás

keretében és annak rendje szerint számol el.

11. § A támogatás felhasználását – beleértve a 6. § (4) bekezdése szerint vállalt feltételek megvalósítását – a miniszter, a

szociális és gyámhivatal, valamint a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenõrizhetik.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2013. március 1-jén hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A köztársasági elnök 118/2012. (V. 9.) KE határozata
miniszteri kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a 16. cikk (7) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – Balog Zoltánt

2012. május 14-ei hatállyal az emberi erõforrások miniszterévé kinevezem.

Budapest, 2012. május 9.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke,

a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. május 9.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01917/2012.

K Ö Z L E M É N Y E K

K ö z l e m é n y

a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ
szociális intézményekben fizetendõ intézményi térítési díjakról

Intézmény/ellátási forma megnevezése
Napi intézményi térítési

díj (Ft/fõ/nap)
Havi intézményi térítési

díj (Ft/fõ/hó)

1. Bácsborsódi „Õszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény

Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9. (székhely)

– idõsek otthona (átlagos szintû)
– idõsek otthona (demens betegek ellátása)
– szenvedélybetegek otthona

2 515
2 290
2 105

75 450
68 700
63 150

Bácsalmás, Dugonics u. 35. (telephely)

– idõsek otthona (átlagos szintû)
– idõsek otthona (demens betegek ellátása)
– idõsek otthona (emelt szintû ellátás)

2 515
2 290
2 680

75 450
68 700
80 400

Nagybaracska, Mohácsi u. 6. (telephely)

– idõsek otthona (átlagos szintû)
– idõsek otthona (demens betegek ellátása)

2 515
2 290

75 450
68 700
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Intézmény/ellátási forma megnevezése
Napi intézményi térítési

díj (Ft/fõ/nap)
Havi intézményi térítési

díj (Ft/fõ/hó)

Gara, Köztársaság u. 1. (telephely)

– fogyatékos személyek otthona
– gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

2 645
2 645

79 350
79 350

Katymár, Sándor tanya 20. (telephely)

– fogyatékos személyek otthona 2 645 79 350

2. Kaskantyúi „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény

Kaskantyú, III. ker. 1. (székhely)

– szenvedélybetegek otthona 2 645 79 350

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 71. (telephely)
– szenvedélybetegek nappali ellátása

(csak napközbeni tartózkodást igénybe vevõk)
– szenvedélybetegek nappali ellátása

(napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevõk)
– szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

240

1 390

0

0

41 700

Kaskantyú, Úttörõ u. 32. (telephely)

– szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona 820 24 600

Solt, Toldi M. u. 1. (telephely)

– fogyatékos személyek otthona 2 645 79 350

Solt, Kecskeméti u. 7/A (telephely)

– fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona 2 775 83 250

Solt, Balassi u. 13. (telephely)

– fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona 2 770 83 100

3. Lajosmizsei „Nefelejcs Ház” Idõskorúak Otthona

Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 2. (székhely)

– idõsek otthona (átlagos szintû)
– idõsek otthona (demens betegek ellátása)

1 730
1 885

51 900
56 550

Szabadszállás, Honvéd u. 1. (telephely)

– idõsek otthona (átlagos szintû)
– idõsek otthona (demens betegek ellátása)

1 660
1 830

49 800
54 900

4. Kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona

Kiskunhalas, Kõrösi u. 16. (székhely)

– pszichiátriai betegek otthona
– fogyatékos személyek otthona

2 645
2 645

79 350
79 350

5. Integrált Közoktatási Intézmény Kecskeméti Tagintézménye

Kecskemét, Juhar u. 23.
– fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel
– fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül
– támogató szolgálat

1 010
260

25 (Ft/km)

–
–
–

K ö z l e m é n y

a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ intézményekben
az utógondozói ellátásért fizetendõ intézményi térítési díjakról

Intézmény neve
Napi önköltség

(Ft/ellátott/nap)
Havi önköltség
(Ft/ellátott/hó)

Napi térítési díj
(Ft/fõ/nap)

Havi térítési díj
(Ft/fõ/hó)

Bajai Közoktatási Intézmény Gyermekotthona 3 050 91 500 305 9 150

Duna Menti Közoktatási Intézmény Gyermekotthona 3 200 96 000 320 9 600

Integrált Közoktatási Intézmény Tagintézménye
Gyermekotthona

450 13 500 45 1 350
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K ö z l e m é n y

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában mûködõ
Idõsek és Csökkentlátók Otthonában (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 100.)

2012. május 1. napjától fizetendõ intézményi térítési díj összegérõl

Ellátási forma megnevezése
Fizetendõ térítési díj összege

Napi (Ft/fõ) Havi (Ft/fõ)

Fogyatékos személyek otthona 2 055 61 650

K ö z l e m é n y

a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ gyermekvédelmi intézmények
2012. évi intézményi térítési díjairól

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a

Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ gyermekvédelmi intézmények intézményi térítési díjai

az alábbiak:

Intézmény neve Székhelye
Térítési díj
(Ft/fõ/nap)

Térítési díj
(Ft/fõ/hó)

Hajdú-Bihar Megyei
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 510 15 300

Arany János Gyermekotthon 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 3 910 117 300
Komádi Gyermekotthon 4138 Komádi, Köztársaság u. 31. 4 310 129 300
Éltes Mátyás Iskola és Gyermekotthon 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10–12. 4 150 124 500
Dr. Molnár István Iskola és Gyermekotthon 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. 4 890 146 700

K ö z l e m é n y

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ
gyermekvédelmi intézményekben fizetendõ intézményi térítési díjakról

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben

foglaltak alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ gyermekvédelmi

intézményekben 2012. április 1. napjától hatályos intézményi térítési díjakat a következõk szerint állapítja meg:

Intézmény megnevezése Szolgáltatás
Szolgáltatási

önköltség
(Ft/fõ/hó)

Normatíva
(Ft)

Különbözet
(Ft)

Intézményi
térítési díj
(Ft/fõ/hó)

Intézményi
térítési díj
(Ft/fõ/nap)

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Gyermekvédõ Intézet
és Gyermekotthon

Utógondozói
ellátás

79 980 55 621 24 359 24 300 810

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kádas György Általános Iskola,
Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Diákotthon
és Gyermekotthon

Utógondozói
ellátás

203 825 55 621 148 204 148 200 4 940

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Révay György Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Kollégium,
Pedagógiai Szakszolgálat
és Gyermekotthon

Utógondozói
ellátás

168 266 55 621 112 645 112 650 3 755
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K ö z l e m é n y

a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában mûködõ szociális intézmények térítési díjairól

A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház az alábbi

tájékoztatást adja az általa fenntartott szociális intézmények 2012. április 1. napjától hatályos intézményi térítési díjairól:

Intézmény neve Székhelye/telephelye Ellátási forma
Intézményi térítési díj

Ft/fõ/nap Ft/fõ/hó

Túrmezei Erzsébet
Evangélikus
Szeretetszolgálat

Balassagyarmat,
Deák Ferenc u. 22.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

2 887 86 610

– étkezés igénybevétele nélkül 2 109 63 270

Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat

Békéscsaba,
Berényi u. 125.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

3 255 97 650

Oltalom Szeretetszolgálat
Nyíregyháza,
Kassa köz 3.

Hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 3 385 101 550

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Családok
Átmeneti Otthonában

2 425 72 750

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Átmeneti
Szállón

3 505 105 150

Kondorosi Nyugdíjasház
– Evangélikus Egyház

Kondoros,
Endrõdi u. 2.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

2 380 71 400

Kõszegi Evangélikus
Szeretetotthon

Kõszeg,
Gyöngyös út 29.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

4 355 130 650

Demens betegek bentlakásos intézményi
ellátása (idõsek otthona)

4 150 124 500

Élim Evangélikus
Szeretetotthon

Nyíregyháza,
Derkovits Gy. u. 21.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni
ellátása

3 728 111 840

Evangélikus Papnék
Johannita Szeretetotthon

Kistarcsa,
Szent László u. 2.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

2 670 80 100

– étkezés igénybevétele nélkül 2 259 67 770

Johanneum Evangélikus
Diakóniai Központ

Szombathely,
Középhegyi út 1.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

2 700 81 000

Demens betegek bentlakásos intézményi
ellátása (idõsek otthona)

2 700 81 000

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni
ellátása

2 040 61 200

Túróczy Zoltán
Szombathelyi Evangélikus
Idõsek Szeretetotthona

Szombathely,
Köremendi u. 2.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

2 750 82 500

Demens betegek bentlakásos intézményi
ellátása (idõsek otthona)

2 750 82 500

Fébé Evangélikus
Diakonissza Anyaház

Budapest,
Hûvösvölgyi út 193.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

3 855 116 650

– étkezés igénybevétele nélkül 2 870 86 100

Demens betegek bentlakásos intézményi
ellátása (idõsek otthona)

3 855 116 650

– étkezés igénybevétele nélkül 2 870 86 100

Bolla Árpád Evangélikus
Szeretetotthon

Budapest,
Juhos u. 28.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

4 755 142 650

– étkezés igénybevétele nélkül 3 610 108 300

Demens betegek bentlakásos intézményi
ellátása (idõsek otthona)

4 550 136 500

– étkezés igénybevétele nélkül 3 405 102 150

Agape Evangélikus
Szeretetszolgálat

Lajoskomárom,
Jókai u. 8.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

4 080 122 400

– étkezés igénybevétele nélkül 3 400 102 000
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Intézmény neve Székhelye/telephelye Ellátási forma
Intézményi térítési díj

Ft/fõ/nap Ft/fõ/hó

Evangélikus Diakóniai
Otthon

Kaposszekcsõ,
Táncsics u. 28.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

2 500 75 000

Demens betegek bentlakásos intézményi
ellátása (idõsek otthona)

2 500 75 000

Emelt színvonalú bentlakásos ellátás
(idõsek otthona)

2 500 75 000

Kapernaum Szeretetotthon
Gyenesdiás,
Béke utca 43.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

3 435 103 050

Demens betegek bentlakásos intézményi
ellátása (idõsek otthona)

3 435 103 050

Emmaus Evangélikus
Szeretetotthon

Nyíregyháza, Korányi
Frigyes u. 160/A

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

3 675 110 250

Demens betegek bentlakásos intézményi
ellátása (idõsek otthona

3 470 104 100

Tessedik Sámuel Idõsek
Otthona és Családok
Átmeneti Otthona

Gödöllõ,
Berente I. u. 13–15.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

4 645 139 350

– étkezés igénybevétele nélkül 3 445 103 350

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Családok
Átmeneti Otthonában

1 700 51 000

Sarepta Budai Evangélikus
Szeretetotthon Idõsek
és Fogyatékos Személyek
Otthona

Budapest,
Hûvösvölgyi u. 193/A

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

2 900 87 000

– étkezés igénybevétele nélkül 2 400 72 000

Budapest,
Modori u. 6.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

2 900 87 000

– étkezés igénybevétele nélkül 2 400 72 000

Demens betegek bentlakásos intézményi
ellátása (idõsek otthona)

2 900 87 000

– étkezés igénybevétele nélkül 2 400 72 000

Budapest,
Báthori u. 8.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

2 900 87 000

– étkezés igénybevétele nélkül 2 400 72 000

Demens betegek bentlakásos intézményi
ellátása (idõsek otthona)

2 900 87 000

– étkezés igénybevétele nélkül 2 400 72 000

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni
ellátása

2 100 63 000

– étkezés igénybevétele nélkül 1 600 48 000

Ótemplomi
Szeretetszolgálat

5540 Szarvas,
Vajda Péter utca 7.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

2 900 87 000

– étkezés igénybevétele nélkül 2 500 75 000

Demens betegek bentlakásos intézményi
ellátása (idõsek otthona)

2 800 84 000

– étkezés igénybevétele nélkül 2 200 66 000

5540 Szarvas,
Dózsa György utca 56.

Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
(idõsek otthona)

2 900 87 000

– étkezés igénybevétele nélkül 2 700 81 000

Demens betegek bentlakásos intézményi
ellátása (idõsek otthona)

2 800 84 000

– étkezés igénybevétele nélkül 2 500 75 000
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K ö z l e m é n y

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ
gyermekvédelmi intézmények 2012. évi intézményi térítési díjairól

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontja alapján a

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ gyermekvédelmi intézményben fizetendõ

intézményi térítési díjak 2012. április 1. napjától az alábbiak:

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ – Baktalórántháza:

Nevelõszülõi hálózat, lakásotthonok

havi összeg: 13 075 Ft napi összeg: 435 Ft

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ - Mátészalka:

Gyermekotthon, lakásotthonok

havi összeg: 30 595 Ft napi összeg: 1 020 Ft

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ – Nyírbátor:

Gyermekotthon, lakásotthonok

havi összeg: 51 595 Ft napi összeg: 1 720 Ft

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ – Nyíregyháza:

Nevelõszülõi hálózat, gyermekotthon

havi összeg: 6 630 Ft napi összeg: 220 Ft

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ – Tiszadob:

Gyermekotthon, lakásotthonok

havi összeg: 37 425 Ft napi összeg: 1 248 Ft

6. Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat – Nyírbátor:

Gyermekotthon

havi összeg 27 275 Ft napi összeg: 910 Ft.

K ö z l e m é n y

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ
szociális intézmények 2012. évi intézményi térítési díjairól

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ szociális intézményekben fizetendõ intézményi térítési díjak

2012. április 1. napjától az alábbiak:

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon– Tiborszállás:

– idõskorúak otthona általános részleg (többágyas szobában)

napi összege: 2 180 Ft havi összege: 65 400 Ft

– idõskorúak otthona általános részleg (1-2 ágyas szobában)

napi összege: 2 380 Ft havi összege: 71 400 Ft

– idõskorúak otthona emelt szintû részleg

napi összege: 2 400 Ft havi összege: 72 000 Ft

egyszeri hozzájárulás: 1 100 000 Ft/fõ vagy

térítési díjpótlék: 16 000 Ft/fõ/hó

– idõskorúak otthona demens részleg

napi összege: 2 400 Ft havi összege: 72 000 Ft

– idõskorúak átmeneti gondozóházi ellátása

napi összege: 2 470 Ft havi összege: 74 100 Ft

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon – Hodász:

– idõskorúak otthona (demens részleg)

napi összege: 2 100 Ft havi összege: 63 000 Ft
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– pszichiátriai betegek otthona

napi összege: 2 000 Ft havi összege: 60 000 Ft

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon – Kisléta:

– fogyatékos személyek otthona

napi összege: 1 480 Ft havi összege: 44 400 Ft

– fogyatékos személyek otthona ápoló-gondozó célú lakóotthona

napi összege: 1 480 Ft havi összege: 44 400 Ft

– fogyatékos személyek otthona (szociális foglalkoztatásban részesülõk)

napi összege: 2 100 Ft havi összege: 63 000 Ft

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon – Mándok:

– fogyatékos személyek otthona

napi összege: 1 550 Ft havi összege: 46 500 Ft

– fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

napi összege: 1 550 Ft havi összege: 46 500 Ft

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon – Gyõrtelek:

– idõskorúak otthona (demens részleg)

napi összege: 2 400 Ft havi összege: 72 000 Ft

– szenvedélybetegek otthona

napi összege: 2 400 Ft havi összege: 72 000 Ft

– fogyatékos személyek otthona

napi összege: 2 400 Ft havi összege: 72 000 Ft

– fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

napi összege: 2 400 Ft havi összege: 72 000 Ft

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon – Mérk:

– idõskorúak otthona (általános részleg)

napi összege: 2 100 Ft havi összege: 63 000 Ft

– idõskorúak otthona (demens részleg)

napi összege: 2 100 Ft havi összege: 63 000 Ft

– idõskorúak átmeneti gondozóházi ellátása

napi összege: 2 100 Ft havi összege: 63 000 Ft

– fogyatékos személyek otthona

napi összege: 2 100 Ft havi összege: 63 000 Ft

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Ápoló-Gondozó Otthon – Tarpa:

– fogyatékos személyek otthona

napi összege: 2 600 Ft havi összege: 78 000 Ft

– fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

napi összege: 2 600 Ft havi összege: 78 000 Ft

– támogató szolgáltatás intézményi térítési díjai:

a) szociálisan rászorult, súlyos fogyatékos minõsítéssel rendelkezõk esetében:

személyi segítés: 30 Ft/óra/fõ

szállító szolgáltatás: 40 Ft/km/fõ

b) szociálisan rászorult, de súlyos fogyatékos minõsítéssel nem rendelkezõk esetében:

szállító szolgáltatás: 70 Ft/km/fõ

c) szociálisan nem rászorult, de egészségi állapotuk miatt a szolgáltatásra rászorulók esetében:

szállító szolgáltatás: 110 Ft/km/fõ

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kék madár” Ápoló-Gondozó Otthon – Gacsály:

– fogyatékos személyek otthona

napi összege: 2 000 Ft havi összege: 60 000 Ft

– fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

napi összege: 2 000 Ft havi összege: 60 000 Ft
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9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon – Nyírbéltek:

– pszichiátriai betegek otthona

napi összege: 2 000 Ft havi összege: 60 000 Ft

10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon – Fülpösdaróc:

– pszichiátriai betegek otthona

napi összege: 2 330 Ft havi összege: 70 000 Ft.

K ö z l e m é n y

a Zsanai Idõsek Otthonában történõ ellátásért fizetendõ intézményi térítési díjakról

A Zsanai Idõsek Otthona, országos ellátási területtel rendelkezõ önkormányzati intézményben történõ ellátásért fizetendõ

intézményi térítési díjak összegei 2012. május 1. napjától az alábbiak:

a) Átlagos szintû gondozottak által fizetendõ intézményi térítési díj:

87 000 Ft/fõ/hó 2 900 Ft/fõ/nap

b) Emelt szintû idõsotthoni ellátásban részesülõk által fizetendõ intézményi térítési díj:

87 000 Ft/fõ/hó 2 900 Ft/fõ/nap

c) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása után fizetendõ intézményi térítési díj:

87 000 Ft/fõ/hó 2 900 Ft/fõ/nap.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S O K

P á l y á z a t i f e l h í v á s o k

álláshelyek betöltésére

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (5600 Békéscsaba, Szent István

tér 7.) pályázatot hirdet a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet,

valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint, az alábbi részletezéssel:

A Békéscsabai Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény szervezése, irányítása,

ellenõrzése. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása, a mûködési engedélyben rögzítettek szerint és

a fenntartó döntéseinek keretein belül. Az intézmény által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított

ellátások szakmai szervezése, irányítása, azok ellenõrzése, az egyes telephelyek közötti feladatok koordinálása, jogszerû mûködésük

biztosítása. A fentiekhez kapcsolódó igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint, valamint az alapító

okiratban foglaltak szerint az ott megjelölt szakfeladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 8.2 és 10.3 pontja szerint elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat megléte,

– szociális szakvizsga megléte, vagy a pályázó nyilatkozata, hogy a magasabb vezetõi megbízást követõ két éven belül a szociális

szakvizsgát megszerzi,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– társulás által fenntartott, bentlakásos idõs és/vagy szenvedélybeteg-ellátásban szerzett vezetõi gyakorlat (legalább 3 év

szakmai tapasztalat),

– felsõfokú gazdasági, pénzügyi, jogi végzettség,

– költségvetési szervnél szerzett tapasztalat – legalább 3 év bentlakásos idõsotthonban megszerzett gyakorlat,

– a társulás településein való helyismeret (Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony, Csabaszabadi, Újkígyós, Szabadkígyós),

– számítógépes ismeretek készségszintû használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– a büntetlen elõéletet igazoló érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázati anyagát az elbírálásban résztvevõk megismerhetik,

= pályázati anyagát a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 3 év, 2012. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig.

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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzétételtõl számított 30. nap.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 21.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Békéscsabai Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsa címére kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás

megnevezését: „intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésõbb a beadási határidõ napján ajánlott

küldeményként postára adják. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelõ pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehívott

bizottság véleményezi, a benyújtók közül az elõértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az irányítási jogkör gyakorlója dönt a

pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ Társulási Tanács ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés,

vagy a megbízás visszavonása tekintetében a Békéscsabai és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási

Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács elnöke.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeverényi Attiláné, a fenntartó társulás Pénzügyi Bizottságának elnöke

nyújt a (20) 291-3909-es telefonszámon.

A Társulási Tanács a pályázat indokolás nélküli eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

***

Berente Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (3704 Berente, Esze T. út 18.) pályázatot hirdet a Szent Borbála

Idõsek Otthona (3704 Berente, Ady E. út 7–11.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben (heti 40 óra) történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– az intézmény irányítása, szakszerû, törvényes, költséghatékony mûködtetése,

– az alapító okirat szerinti feladatok, szolgáltatások jogszabályi feltételek szerinti biztosítása,
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– a mûködés tárgyi és személyi feltételeinek koordinálása,

– az intézmény munkájáról törtnõ beszámolás a képviselõ-testület elõtt,

– a mûködéssel kapcsolatos jelentések elkészítése,

– az elõírt dokumentáció vezetése.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (6) bekezdésében és a 3. számú mellékletének 8.2. pontjában meghatározott, az

intézményvezetõre elõírt képesítések valamelyikének megléte,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai és vezetõi gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státus.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: további – a feladatellátáshoz szükséges – szakképesítés.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okirat másolatát,

– szakmai és vezetõi gyakorlat meglétét igazoló okiratot,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony újonnan történõ létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig.

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. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. április 27.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatokat 3 példányban, a megadott határidõn belül lehet személyesen vagy

postai úton benyújtani Berente Község Önkormányzatának képviselõ-testülete címére (3704 Berente, Esze Tamás út 18.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ának (9)–(10) bekezdéseiben

foglalt bizottság véleményezi. A vélemények birtokában a személyes meghallgatás után dönt a képviselõ-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31., illetve a pályázati határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázati kiírással kapcsolatban bõvebb információt Fortuna János jegyzõ nyújt a (70) 334-9048-as telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval, illetve az intézménnyel kapcsolatban további információ a www.berente.hu honlapon szerezhetõ.

***

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) pályázatot hirdet a Szociális Ellátások

Intézménye (6640 Csongrád, Vasút u. 92.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.
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Az intézmény tevékenységi köre:

– tanyagondnoki szolgáltatás,
– étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– családsegítés,
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
– támogató szolgálat,
– pszichiátriai betegek közösségi ellátása,

– szenvedélybetegek közösségi ellátása,
– idõsek nappali ellátása,
– fogyatékos személyek nappali ellátása,
– gyermekjóléti szolgáltatás,
– gyermekek átmeneti gondozása,
– ápolást-gondozást nyújtó intézmény,
– átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézmény mûködtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében:

– felelõs az Alapító Okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért,

– irányítja, összehangolja és ellenõrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,

– koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást,

– felelõs az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerûség, a hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,

különös tekintettel a szakemberek megfelelõ létszámú alkalmazására,

– ellátja az intézményvezetõi feladatok, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggõ feladatok teljes körét,

– gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történõ felvételek jogszerûségérõl,

– elkészíti a hatályos jogszabályok által elõírt, az intézmény mûködéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik

azok betartásáról, fenntartásáról,

– beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé,

– gondoskodik az ellátottak érdekvédelmérõl.

Az intézményvezetõ jogállása: a Szociális Ellátások Intézménye a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mûködõ

szociális intézmény. Az intézmény önállóan mûködõ és gazdálkodó intézmény. Az intézményvezetõ a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá tartozik, az intézményvezetõ közalkalmazott, aki felett a munkáltatói

jogkört a Társulás elnöke gyakorolja.

A Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)

Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerint szociális intézményben az intézményvezetõi munkakör magasabb vezetõ

beosztásnak minõsül.

Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg

közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhetõ.

Pályázati feltételek:

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésének feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában az intézményvezetõ tekintetében meghatározott szakirányú

szakképzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus,

diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi

menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés),

– a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)

Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ legalább 5 év szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követõ 2 éven belül annak megszerzését, vagy

a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl

szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.

Elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat és szociális szakvizsga megléte.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai önéletrajzát, mely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét,

– az álláshely betöltéséhez szükséges felsõfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolatát,

– a szociális szakvizsga letételének igazolását, vagy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letételének

kötelezettségét vállalja,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot legfeljebb 3 oldal terjedelemben,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 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 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázat elbírálásához a fenti dokumentumok csatolása szükséges.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. szeptember 12-étõl 2017. szeptember 11-éig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.

(XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 20.

A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatokat a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének címezve

(6640 Csongrád, Kossuth tér 7.), „Pályázat a Szociális Ellátások Intézménye intézményvezetõi munkakör ellátására” jeligével ellátott

zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban

történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

További tájékoztatás és felvilágosítás a pályázattal, illetve az intézménnyel kapcsolatban a Csongrádi Kistérség Többcélú

Társulása Társulási Tanács elnökétõl, Dr. Kõrösi Tibortól, illetõleg a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének

szociális referensétõl, Boda Anitától kérhetõ személyesen vagy telefonon [6640 Csongrád, Kossuth tér 7., tel.: (63) 571-938].

***

Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) pályázatot hirdet a Napsugár Integrált Szociális

Intézmény (7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény (Napsugár Idõsek Otthona,

Demens-részleg, Alapellátási Központ – nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás)

szakszerû és törvényes mûködtetése, szakmai munkájának koordinálása, az intézmény gazdálkodásával összefüggõ pénzügyi,

kötelezettségvállalási, teljesítés-igazolási feladatok ellátása; az intézmény vezetése, képviselete, munkájának szervezése;

munkáltatói jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az intézmény alaptevékenységének megfelelõ, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontja

szerint az intézményvezetõ beosztás ellátására meghatározott felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– 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,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történõ rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális területen szerzett legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat,

– szociális szakvizsga.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata(i),

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet

igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a

közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (8) bekezdésében felsorolt

mentességet igazoló dokumentum, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, miszerint a megbízást követõ két éven belül vállalja a

szociális szakvizsga letételét,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását,

= hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,

= vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 1 év, 2012. július 1. napjától 2013. június 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 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., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 2.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 2.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, postai úton Dunaföldvár Város Önkormányzatának címére

kell benyújtani (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „Napsugár

– intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot kiíró a benyújtott pályázatok tárgyában, a pályázatok benyújtására nyitva álló

határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülésen dönt az Oktatási-Kulturális-Egészségügyi-, Szociális-Ifjúsági és Sport Bizottság

javaslata alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztes Lajos polgármester nyújt a (75) 541-553-as telefonszámon.

***

A Fõvárosi Közgyûlés (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) pályázatot hirdet a Fõvárosi Önkormányzat Csecsemõket,

Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György u. 31.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ egy személyben felelõs a korszerû,

magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény mûködését; ellenõrzi a

közvetlen felügyelete alá tartozó vezetõ beosztású dolgozók munkáját; ellenõrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belsõ

szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. Az intézményvezetõ egyidejûleg nevelõi munkakört

tölt be.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. alpontjában, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM

rendelet 2. számú mellékletének I. rész II/2. pontjában az intézményvezetõre vonatkozóan meghatározott képzettségek

valamelyike,
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– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás

területén betöltött munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

– gyermekvédelmi intézményben szerzett legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett személy,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Egyéb elvárások: megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló szintû döntési képesség,

– kiemelkedõ kommunikációs és tárgyalóképesség,

– szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– a vezetõi tapasztalatot igazoló okiratok,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevõk általi megismeréséhez és a pályázati

eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= újonnan létesítendõ közalkalmazotti jogviszony esetén közalkalmazotti jogviszonyának 4 hónapos próbaidejét elfogadja,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. §-a (8) bekezdésének b) pontjában

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2013. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig.

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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 1.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Fõpolgármesteri Hivatal Humán Erõforrás Menedzsment

Fõosztálya címére kell benyújtani (1052 Budapest, Városház u. 9–11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplõ azonosító számot: FPH016/1141/2012., valamint a beosztás megnevezését: „Intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt

jelentkezõket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Fõvárosi Közgyûlés következõ ülésén dönt az

intézményvezetõ személyét illetõen. A pályázók a döntést követõen írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt dr. Forrai Mária intézményvezetõ a 354-2674-es telefonszámon.

***
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A Fõvárosi Közgyûlés (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) pályázatot hirdet a Fõvárosi Önkormányzat Idõsek és Pszichiátriai

Betegek Otthona – integrált szociális intézmény – (1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ egy személyben felelõs a korszerû,

magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény mûködését; ellenõrzi a

közvetlen felügyelete alá tartozó vezetõ beosztású dolgozók munkáját; ellenõrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belsõ

szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. Az intézményvezetõ egyidejûleg szociális munkakört

tölt be.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. és 9.3. alpontjában az intézményvezetõre

meghatározott képzettségek valamelyike,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti, az egészségügyi, vagy a szociális ellátás

területén betöltött munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett személy,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– integrált szociális intézmény vezetésében szerzett tapasztalat,

– a szociális ellátás területén szerzett legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,

– az idõsellátás, vagy a pszichiátriai ellátás területén szerzett szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló szintû döntési képesség,

– kiemelkedõ kommunikációs és tárgyalóképesség,

– szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– a vezetõi tapasztalatot igazoló okiratok,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásban résztvevõk általi megismeréséhez és a pályázati

eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= újonnan létesítendõ közalkalmazotti jogviszony esetén közalkalmazotti jogviszonyának 4 hónapos próbaidejét elfogadja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2013. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig.

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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 1.
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A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Fõpolgármesteri Hivatal Humán Erõforrás Menedzsment

Fõosztálya címére kell benyújtani (1052 Budapest, Városház u. 9–11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplõ azonosító számot: FPH016/1363/2012., valamint a beosztás megnevezését: „Intézményvezetõ – Virág Benedek u.”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt

jelentkezõket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Fõvárosi Közgyûlés következõ ülésén dönt az

intézményvezetõ személyét illetõen. A pályázók a döntést követõen írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt dr. Bajzáthné Komár Mária intézményvezetõ a 284-8311-es

telefonszámon.

***

A Fõvárosi Közgyûlés (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) pályázatot hirdet a Fõvárosi Önkormányzat Kaffka Margit

Gyermekotthona (1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ egy személyben felelõs a korszerû,

magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény mûködését; ellenõrzi a

közvetlen felügyelete alá tartozó vezetõ beosztású dolgozók munkáját; ellenõrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belsõ

szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. Az intézményvezetõ egyidejûleg nevelõi munkakört

tölt be.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú képesítés, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész II. pontja szerinti felsõfokú képesítés,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti, a gyermekvédelem területén betöltött

munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

– gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 1 éves vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett személy,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Egyéb elvárások: megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló szintû döntési képesség,

– kiemelkedõ kommunikációs és tárgyalóképesség,

– szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– a vezetõi tapasztalatot igazoló okiratok,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
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– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevõk általi megismeréséhez és a pályázati

eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= újonnan létesítendõ közalkalmazotti jogviszony esetén közalkalmazotti jogviszonyának 4 hónapos próbaidejét elfogadja,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésének b) pontjában

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 1.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot személyesen a Fõpolgármesteri Hivatal Humán Erõforrás Menedzsment

Fõosztályára kell benyújtani (1052 Budapest, Városház u. 9–11., III. emelet 441. szoba). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplõ azonosító számot: FPH016/1282/2012., valamint a beosztás megnevezését: „Intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt

jelentkezõket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Fõvárosi Közgyûlés következõ ülésén dönt az

intézményvezetõ személyét illetõen. A pályázók a döntést követõen írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Tunner Beáta igazgató-helyettes a 201-5324-es telefonszámon.

***

A Fõvárosi Közgyûlés (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) pályázatot hirdet a Fõvárosi Önkormányzat Szilágyi Erzsébet

Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa Gy. út 44.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ egy személyben felelõs a korszerû,

magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény mûködését; ellenõrzi a

közvetlen felügyelete alá tartozó vezetõ beosztású dolgozók munkáját; ellenõrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belsõ

szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. Az intézményvezetõ egyidejûleg nevelõi munkakört

tölt be.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú képesítés, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész II. pontja szerinti képesítés,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti, a gyermekvédelem területén betöltött

munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

– gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 3 év vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett személy,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Egyéb elvárások: megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
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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,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– a vezetõi tapasztalatot igazoló okiratok,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevõk általi megismeréséhez és a pályázati

eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= újonnan létesítendõ közalkalmazotti jogviszony esetén közalkalmazotti jogviszonyának 4 hónapos próbaidejét elfogadja,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésének b) pontjában

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2013. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig.

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.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 1.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Fõpolgármesteri Hivatal Humán Erõforrás Menedzsment

Fõosztálya címére kell benyújtani (1052 Budapest, Városház u. 9–11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplõ azonosító számot: FPH016/1071/2012., valamint a beosztás megnevezését: „Intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt

jelentkezõket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Fõvárosi Közgyûlés következõ ülésén dönt az

intézményvezetõ személyét illetõen. A pályázók a döntést követõen írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Igali Erzsébet intézményvezetõ a 240-1769-es telefonszámon.

***

Hernádnémeti Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.) pályázatot hirdet a

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (székhelye: 3564 Hernádnémeti, Petõfi S. u. 85.; a munkavégzés helye: 3564 Hernádnémeti,

Szondy u. 5.; telephely: 3564 Hernádnémeti, Petõfi S. u. 112.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény dolgozói létszáma: 22 fõ.

Az intézmény tevékenységi köre: családsegítés, idõsek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres

házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsõde, családi napközi, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT).

Az intézményvezetõ által ellátandó lényeges feladatok: az intézmény vezetése, szakmai munkájának szervezése, irányítása,

ellenõrzése, a közalkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlása; a gazdálkodáshoz szükséges adatok szolgáltatása, IKSZT

programok tervezése, koordinálása; pályázatok szakmai irányítása; Projekt Elõrehaladási Jelentés (PEJ) készítése; elszámolásokhoz

adatszolgáltatás.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában meghatározott felsõfokú szakirányú szakképzettség,
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– 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,

– legalább 5 év vezetõi tapasztalat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

(A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen elõéletû, és

nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.)

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély,

– emelt szintû szakképesítés,

– szociális szakvizsga megléte,

– egyéb szakirányú felsõfokú képesítés,

– Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzés (ÁBPE) továbbképzés megléte, megkezdése.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– a képesítést és az egyéb feltételeknek való megfelelést igazoló okiratok másolatait,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 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 pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását,

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. augusztus 16-ától 2017. augusztus 15-éig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 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., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 30.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban,

– postai úton Hernádnémeti Község Önkormányzatának címére (3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.) vagy

– a fenti címen személyesen, dr. Orosz Zsolt polgármester részére

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni dr. Orosz Zsolt polgármesternél lehet a (46) 594-220-as telefonszámon.

***

Körösladány Város Önkormányzata (5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2.) pályázatot hirdet az Egyesített Szociális Intézmény

(5516 Körösladány, Nagy M. u. 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
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Az intézmény tevékenységi köre: ápolást, gondozást nyújtó intézmény – pszichiátriai betegek otthona, idõsek bentlakásos

otthona, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az Egyesített Szociális Intézmény vezetése, irányítása;

az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Az Intézmény Alapító Okiratában foglalt tevékenységek, valamint a

vezetési feladatok ellátása, a szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenõrzése, az intézmény zavartalan mûködésének

biztosítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2., 9.3. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– 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,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális területen szerzett vezetõi gyakorlat,

– legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– szakmai, vezetõi gyakorlat igazolása,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázatának elbírálását a képviselõ-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig.

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: 2012. június 15.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 15.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Körösladány Város Önkormányzatának címezve kell benyújtani

(5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2181/2012.,

valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt.-ben és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott rendben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilyés Lajos nyújt a (66) 475-156-os telefonszámon.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.korosladany.hu honlapon szerezhetõ.

***
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A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma (1085 Budapest, Üllõi u. 24.) pályázatot hirdet a Pilisi

Evangélikus Szeretetszolgálat (2721 Pilis, Kossuth L. u. 34.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intézményvezetõ feladatkörét az egyház intézményeirõl szóló 2005. évi

VIII. számú egyházi törvény 19. §-a határozza meg.

Pályázati feltételek:

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködési feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott felsõfokú szakképzettség,

– büntetlen elõélet,

– legalább 5 év, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû számítógépes ismeret,

– Pilis város szociális ellátórendszerének alapos ismerete.

Elõnyt jelent:

– szociális és/vagy egészségügyi alapszolgáltatás területén szerzett hosszabb idejû gyakorlat,

– élõ kapcsolati háló Pilis város ellátórendszereiben,

– evangélikus egyháztagság,

– aktív gyülekezeti elkötelezettség,

– „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázathoz csatolni kell:

– a képesítést igazoló okiratot,

– szociális szakvizsga-bizonyítványt, vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezést követõ 2 éven belül vállalja a szociális

szakvizsga megszerzését,

– önéletrajzot és részletes szakmai életrajzot,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– keresztlevelet,

– lelkészi ajánlást a pályázó gyülekezeti lelkészétõl.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 6 év (3 hónap próbaidõvel), 2012. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig.

Bérezés: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.

A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda Titkársága (1085 Budapest,

Üllõi út 24. I. em.) címére 3 példányban (melybõl 2 példányt papír alapon, 1 példányt pedig elektronikus adathordozón/CD-n), zárt

borítékban kérjük benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat”.

A pályázat elbírálásának rendje: az egyház intézményeirõl szóló 2005. évi VIII. számú egyházi törvény szerint.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a (20) 770-3643-as telefonszámon.

***

Nagymaros Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2626 Nagymaros, Fõ tér 5.) pályázatot hirdet a Gondozási

Központ (címe: 2626 Nagymaros, Vasút u. 6.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: a Gondozási Központ vezetõi feladatainak ellátása.

A Gondozási Központ által biztosított szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idõsek nappali ellátása, demensek nappali

ellátása, idõsek ápoló–gondozó otthona, átmeneti intézménye.
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Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– az intézményben fennálló, határozatlan idõre szóló kinevezés, illetve a megbízással egyidejûleg történõ határozatlan idõre

szóló kinevezés,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– intézményvezetõi gyakorlat,

– azonos feltételek esetén elõnyt élvez a helyismerettel rendelkezõ pályázó.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok másolatait,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását

igazoló bizonylat másolatát,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, illetve, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény

9. §-ában meghatározott kizáró ok,

= pályázatának nyilvános ülésen történõ elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 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 egyéb juttatások: a Kjt. alapján, garantált illetmény és pótlék alkalmazásával.

Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelenéstõl számított 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2012. május 18.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez, Petrovics

Lászlóhoz kell benyújtani (2626 Nagymaros, Fõ tér 5.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Gondozási Központ intézményvezetõi

pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat az alpolgármesterbõl, a jegyzõbõl és az intézmény érdekképviseleti

fórumából delegált egy tagból álló bizottság készíti elõ döntésre.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ rendes képviselõ-testületi ülés.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt dr. Horváth Béla jegyzõ a (27) 598-118-as telefonszámon.

***

Nyírkarász Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (4544 Nyírkarász, Fõ út 21.) pályázatot hirdet az Idõsek Otthona

(4544 Nyírkarász, Fõ út 21/A)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az Idõsek Otthona vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak,

stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és
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döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Az intézmény feladatkörébe tartozik a nappali ellátást nyújtó Idõsek Klubja mûködtetése is.

Pályázati feltételek:

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség: szociális munkás, szociálpedagógus,

szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles pszichológus, mentálhigiénikus,

– 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,

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 6. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján szociális szakvizsga, vagy 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követõ

két éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,

– „B” kategóriás jogosítvány,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen

elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi megbízást követõ két éven

belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul

hozzá,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

= megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig.

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., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt

rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 11.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 7.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati példányban

Nyírkarász Község Önkormányzatának képviselõ-testülete címére (4544 Nyírkarász, Fõ út 21.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 664-4/2012., valamint a munkakör megnevezését:

intézményvezetõ.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a döntést személyes meghallgatás után a képviselõ-testület hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Félegyházi Gábor nyújt a (45) 495-001-es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nyirkarasz.hu honlapon szerezhetõ.

***

Pécel Város Önkormányzata (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,

Házi Segítségnyújtás (2119 Pécel, Isaszegi u. 3.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó szakmai munka

irányítása, koordinálása, ellenõrzése; az intézmény zavartalan mûködésének biztosítása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/1. pontjában elõírt felsõfokú képesítés, valamint az 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– 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,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási

vagy letelepedési engedély,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– egyetemi végzettség,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai életrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony újonnan történõ létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– 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,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt [257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §].

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. július 1-jétõl 2017. június 30-áig.

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., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá

a fenntartói döntés rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 14.
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A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Pécel Város Önkormányzata címére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) vagy

– személyesen a Polgármesteri Hivatal I. emeleti titkárságán (2119 Pécel, Kossuth tér 1.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi

Segítségnyújtás intézményvezetõ (magasabb vezetõ)”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról Pécel Város Önkormányzatának polgármestere által kijelölt bizottság

javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt D. Nagyné Turjányi Adrienn irodavezetõ nyújt a (28) 452-751-es

telefonszám 2006-os mellékén.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ (1052 Budapest, Városház u. 7.) pályázatot hirdet a Pszichiátriai Betegek

Otthona (2182 Domony, Fõ u. 93.)

igazgatói

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 75 férõhelyes, pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó ellátását biztosító intézmény

vezetése, zavartalan és törvényes mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése. Munkáltatói

jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban, minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal

más hatáskörbe, valamint a jogszabályban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása,

pályázatkészítés.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9.3. pontja szerinti felsõfokú képesítés,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja alapján: legalább öt 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,

– fennáll annak feltétele, hogy a kinevezést követõ két éven belül a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésében

foglaltakra figyelemmel a szociális szakvizsgát megszerezheti,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve a

vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással

egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

– hatósági bizonyítványt a büntetlen elõélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglakozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– az elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, fényképpel ellátva),

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, valamint a teljes pályázati anyagának

sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történõ közléséhez),

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt [a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § alapján],

= vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget

megbízása esetén megszünteti,

= megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
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Az igazgatói megbízás idõtartama: az igazgatói megbízás 3 évre, 2012. június 15-tõl 2015. június 14-ig szól.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített

jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 29.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. április 27.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, 12-es mérettel) kell benyújtani a Pest Megyei

Intézményfenntartó Központ Jogi és Humánpolitikai Fõosztályára (1052 Budapest, Városház u. 7.), valamint elektronikusan, minden

melléklet csatolásával a greczi.sandor@pmkh.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-HO/25-31/2012.

iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona-Domony, Igazgató.”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg, a megbízásról a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ

vezetõje dönt. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdése szerint a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét

követõ hatvan napon belül le kell folytatni, melynek eredményérõl valamennyi pályázót írásban értesítenek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 8.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Burkus Tímeától (1052

Budapest, Városház u. 7.) telefonszám: (20) 969 5359.

Egyéb lényeges információ: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a határidõben érkezett pályamunka az összes tartalmi és

formai követelménynek egyaránt megfelel.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kormanyhívatal.hu/hu/pest – 2012. április 27.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ (1052 Budapest, Városház u. 7.) pályázatot hirdet a Margita Idõsek Otthona

(2111 Szada, Kisfaludy u. 4.)

igazgatói

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 65 férõhelyes idõs személyek ápoló-gondozó ellátását biztosító intézmény vezetése,

zavartalan és törvényes mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése. Munkáltatói jogok

gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban, minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más

hatáskörbe, valamint a jogszabályban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása,

pályázatkészítés.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja szerinti felsõfokú képesítés,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja alapján: legalább öt 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,

– fennáll annak feltétele, hogy a kinevezést követõ két éven belül a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésében

foglaltakra figyelemmel a szociális szakvizsgát megszerezheti,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve a

vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással

egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

– hatósági bizonyítványt a büntetlen elõélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglakozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– az elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, fényképpel ellátva),

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, valamint a teljes pályázati anyagának

sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történõ közléséhez),

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt [a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § alapján],

= vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget

megbízása esetén megszünteti,

= megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

Az igazgatói megbízás idõtartama: az igazgatói megbízás 3 évre, 2012. június 15-tõl 2015. június 14-ig szól.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített

jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 29.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. április 27.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, 12-es mérettel) kell benyújtani a Pest Megyei

Intézményfenntartó Központ Jogi és Humánpolitikai Fõosztályára (1052 Budapest, Városház u. 7.), valamint elektronikusan, minden

melléklet csatolásával a greczi.sandor@pmkh.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-HO/25-32/2012.

iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest Megyei Margita Idõsek Otthona-Szada, Igazgató.”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg, a megbízásról a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ

vezetõje dönt. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdése szerint a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét

követõ hatvan napon belül le kell folytatni, melynek eredményérõl valamennyi pályázót írásban értesítenek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 8.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Burkus Tímeától (1052 Budapest,

Városház u. 7.), telefonszám: 20/969 5359.

Egyéb lényeges információ: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a határidõben érkezett pályamunka az összes tartalmi és

formai követelménynek egyaránt megfelel.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kormanyhívatal.hu/hu/pest – 2012. április 27.

***

A Pest Megyei Intézményfenntartó Központ (1052 Budapest, Városház u. 7.) pályázatot hirdet a Fehérhattyú Idõsek Otthona

(2255 Szentlõrinckáta, Kossuth L. u. 20.)

igazgatói

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az igazgató által ellátandó feladatok: a 70 férõhelyes idõs személyek ápoló-gondozó ellátását biztosító intézmény vezetése,

zavartalan és törvényes mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése. Munkáltatói jogok
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gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban, minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más

hatáskörbe, valamint a jogszabályban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása,

pályázatkészítés.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja szerinti felsõfokú képesítés,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja alapján: legalább öt 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,

– fennáll annak feltétele, hogy a kinevezést követõ két éven belül a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésében

foglaltakra figyelemmel a szociális szakvizsgát megszerezheti,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. § (2) bekezdése szerint magasabb vezetõ, illetve a

vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással

egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

– hatósági bizonyítványt a büntetlen elõélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglakozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a képesítést igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolatát,

– az elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot (lakcím, telefonszám és e-mail

elérhetõséggel, fényképpel ellátva),

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, továbbá a teljes pályázati anyagának

sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történõ közléséhez),

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt [a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § alapján],

= vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget

megbízása esetén megszünteti,

= megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

Az igazgatói megbízás idõtartama: az igazgatói megbízás 3 évre, 2012. június 15-tõl 2015. június 14-ig szól.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített

jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Bérezés, juttatások:

– a bérezés a Kjt.,

– a pótlékok a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 29.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. április 27.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 2 példányban, írásban (A/4-es lapon, 12-es mérettel) kell benyújtani a Pest Megyei

Intézményfenntartó Központ Jogi és Humánpolitikai Fõosztályára (1052 Budapest, Városház u. 7.), valamint elektronikusan, minden

melléklet csatolásával a greczi.sandor@pmkh.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a XIV-MIK-HO/25-33/2012.

iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Pest Megyei Fehérhattyú Idõsek Otthona – Szentlõrinckáta, Igazgató.”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetõi állásra érvényes pályamunkát benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. §

(6) bekezdése, továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdése szerint a pályázati határidõ lejártát követõ

huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör

feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg, a megbízásról a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ
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vezetõje dönt. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdése szerint a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét

követõ hatvan napon belül le kell folytatni, melynek eredményérõl valamennyi pályázót írásban értesítenek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 8.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ: a Pest Megyei Intézményfenntartó Központnál Burkus Tímeától (1052 Budapest,

Városház u. 7.), telefonszám: (20) 969-5359.

Egyéb lényeges információ: a pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a határidõben érkezett pályamunka az összes tartalmi és

formai követelménynek egyaránt megfelel.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kormanyhívatal.hu/hu/pest – 2012. április 27.

***

A Polgári Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa (4090 Polgár, Hõsök útja 10.) pályázatot hirdet a Kistérségi Szolgáltató

Központ (4090 Polgár, Hõsök útja 10.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A Kistérségi Szolgáltató Központ tevékenységi körei: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idõsek nappali ellátása,

jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok

vezetõi irányítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.1. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– 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,

– szociális szakvizsga vagy annak két éven belül történõ letételének nyilatkozatban való vállalása,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:

– vezetõi álláshelyen, vagy felsõfokú szakképesítéshez kötött munkakörben szerzett gyakorlat,

– számítógépes ismeret,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– az álláshely betöltését alátámasztó motivációs levelet,

– az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okirat(ok) másolatát,

– a szakmai gyakorlatról szóló igazolást,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 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 pályázati

eljárásban résztvevõk a pályázati anyagába betekinthetnek,

= ha még nem rendelkezik szociális vagy azzal egyenértékû szakvizsgával, akkor a megbízás elnyerése esetén két éven belül

szociális szakvizsgát tesz,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A magasabb vezetõi megbízás kezdõ idõpontja: a pályázat elbírálását követõ hónap 1. napja.

988 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 6. szám



A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 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 a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 29.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, zárt borítékban, postai úton, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati

példány), „Pályázat a Kistérségi Szolgáltató Központ intézményvezetõi álláshelyére” jeligével ellátva a Polgári Kistérség Többcélú

Társulásának címezve (4090 Polgár, Hõsök útja 10.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 30. nap.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ Dr. Dohány László hivatalvezetõtõl személyesen a 4090 Polgár, Hõsök útja 10. szám

alatti székhelyen vagy az (52) 237-498-as telefonszámon.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

***

Szigethalom Város Önkormányzata (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) pályázatot hirdet a Szigethalom és Környéke

Egyesített Szociális Intézmény (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a helyi önkormányzatok társulásairól és

együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. §-a szerinti társulási formában mûködtetett Szigethalom és Környéke

Egyesített Szociális Intézmény vezetõi feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség, figyelemmel

az intézmény alaptevékenységi körében meghatározottakra,

– 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,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve

bevándorolt, vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga megléte,

– szociális területen szerzett legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat bemutatása, vagy hitelesített másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 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., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 29.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 29.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton – digitális változatban (CD lemezen) is – Szigethalom Város

Önkormányzata polgármesterének címezve (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a

munkakör megnevezését: „Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról Szigethalom Város Önkormányzatának – mint gesztor – képviselõ-testülete

dönt a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulásban résztvevõ önkormányzatok képviselõ-testületei véleményének

figyelembevételével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tézsláné Farkas Krisztina intézményi referens nyújt a 24/403-657/135.

mellékû telefonszámon.

***

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) pályázatot

hirdet a Városi Bölcsõde (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 8.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– az intézmény alaptevékenységének a saját nevelési programjában és egyéb szabályzatában meghatározottak szerinti

végrehajtása,

– az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a jogszabályok és a fenntartói döntések szerinti

mûködtetése,

– a gondozói munka irányítása,

– takarékos gazdálkodás,

– a munkáltatói jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú képesítés: csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), bölcsõdei szakgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermekgondozó

(OKJ), csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ), vagy csecsemõ- és gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó-nevelõi

(OKJ) végzettséggel rendelkezõ: intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ, felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,

– legalább 5 év szakmai tapasztalat [257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont],

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– bölcsõdei szakterületen szerzett 5 év feletti tapasztalat, vezetõi tapasztalat,

– bölcsõdei intézményben szerzett szakmai tapasztalat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
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A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= pályázatát a döntést elõkészítõ bizottság tagjai megismerhetik,

= pályázatának elbírálását a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén kéri,

= a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. október 16. napjától 2017. október 15. napjáig.

Illetmény és juttatások: az illetmény és a vezetõi pótlék megállapítása a közalkalmazottak jogviszonyáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény (Kjt.) illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 14.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, személyesen vagy postai úton Szigetszentmiklós Város

Önkormányzata polgármesterének címezve kell benyújtani (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.). A borítékra kérjük ráírni:

„Pályázat a Városi Bölcsõde intézményvezetõi álláshelyére”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a képviselõ-testület Népjóléti Bizottsága véleményezi, és a képviselõ-testület

bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követõ soron következõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az aljegyzõ nyújt a (24) 505-509-es telefonszámon.

***

Tiszadada Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (4455 Tiszadada, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Gondozási

Központ (4455 Tiszadada, Kossuth tér 4.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, idõsek bentlakásos

otthona, gyermekjóléti szolgáltatás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése,

vezetése, zavartalan mûködésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenõrzése.

Pályázati feltételek:

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– 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,

– szociális szakvizsga vagy annak két éven belül történõ letételének vállalása,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz,

– az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okirat(ok) másolata(i),

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
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– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a szociális szakvizsga 2 éven belüli letételének kötelezettségét vállalja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt [257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §].

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 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., valamint a vezetõi pótlékra a 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet 4. számú mellékletének rendelkezései az irányadóak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 11.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 7.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Tiszadada Község Önkormányzatának címére (4455 Tiszadada, Kossuth tér 1.), vagy

– személyesen Mizser Zsolt polgármester részére (4455 Tiszadada, Kossuth tér 1.)

kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mizser Zsolt polgármester nyújt a (20) 214-4040-es telefonszámon.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

***

Tokaj Város Önkormányzata (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) pályázatot hirdet az Idõskorúak Otthona (3910 Tokaj,

Bodrogkeresztúri út 52.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása,

– a munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók felett,

– az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén szociális gondozói munkakör betöltése.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában elõírt felsõfokú szakirányú

szakképzettség,

– 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,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó a kinevezést követõ két éven belül köteles a szociális szakvizsgát letenni,

– a magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– a szociális szakellátás területén szerzett vezetõi, vezetõ-helyettesi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– a képesítést igazoló okirat másolata,
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– a szociális szakvizsgát igazoló okirat másolata vagy a pályázó nyilatkozata, hogy a szociális szakvizsga letételének

kötelezettségét vállalja,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 1 év, 2012. július 1. napjától 2013. június 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 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 közalkalmazott által betöltendõ munkakör: szociális gondozó.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 29.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. április 27.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Tokaj Város Önkormányzatának címére (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.),

– elektronikus úton Májer János részére a janos.majer@tokaj.hu e-mail címre,

– személyesen Májer János részére (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.)

kell benyújtani. A postai úton történõ benyújtás esetén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ

azonosító számot: 1736/2012., valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság tagjaiból és a Kjt.-nek a szociális, valamint a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott

személyekbõl álló szakértõi bizottság véleményezi. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában,

továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen történik. A kinevezésrõl Tokaj Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna nyújt a 47/352-752-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.tokaj.hu honlapon szerezhetõ.

***

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása (8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.) pályázatot hirdet a Szociális Alapellátó Központ

(8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás

közalkalmazotti munkakörben történõ ellátása, továbbá az önállóan mûködõ Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységi

körébe tartozó feladatok – családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat – vezetõi ellátása, irányítása, ellenõrzése; a

munkáltatói jogok gyakorlása; az intézmény Alapító Okiratában, SzMSz-ében és az ellátások szakmai programjában foglalt

tevékenységek és feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész 1. pontjában, valamint az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékletének 5. pontjában elõírt felsõfokú képesítés,

– 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 [Kjtvhr.] 3. §-ának (3) bekezdése szerinti legalább 5 év

szakmai tapasztalat,

– szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követõ két éven belül annak megszerzését,

– „B” kategóriás jogosítvány,
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– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális és gyermekvédelmi területen szerzett legalább 2 év vezetõi tapasztalat,

– a zalakarosi kistérség helyismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (8) bekezdésében felsorolt

mentességet igazoló dokumentum, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, miszerint a megbízást követõ két éven belül vállalja a

szociális szakvizsga letételét,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalását kéri,

= a Kjtvhr. 3. §-ának (3) bekezdésében elõírt szakmai gyakorlattal rendelkezik,

= a 3 hónap próbaidõt elfogadja,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: legfeljebb a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása mûködéséig, illetve legfeljebb

5 évig, 2012. július 1-jétõl 2017. június 30-áig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 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., valamint a Kjtvhr. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 14.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. május 14.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása címére (8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.), vagy

– személyesen a Kistérségi Koordinációs Irodán, Dr. Markács Adrienn részére (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt

jelentkezõket a Kjtvhr. 1/A. §-a (10) bekezdésének c) pontjában meghatározott eseti szakmai bizottság véleményezi, majd a

bizottság javaslata alapján a Társulási Tanács következõ ülésén dönt az intézményvezetõ kinevezésérõl. A pályázók a döntést

követõen írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Markács Adrienn nyújt a (93) 386-042/25-ös telefonszámon.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 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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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 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

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 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ 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: 1000 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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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 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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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 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve 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: 800 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

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

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 zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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