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SZAKMAI INDOKOLÁS
1. Az előterjesztés célja
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló, jelenleg egyeztetés alatt álló előterjesztés (Tj.) több ponton
módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (Szt.). Jelen
előterjesztés – a törvénymódosítás hatálybalépéséhez igazodóan – biztosítja a szociális szolgáltatási
tárgyú kormányrendeletek összhangját a megváltozott törvényi szabályokkal.
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
törvény értelmében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényben (Ket.) szabályozott eljárási határidők 2011. január 1-jétől ismét naptári
napokban lesznek meghatározva. A Ket. módosítása miatt szükséges az ágazati végrehajtási
rendeletekben található eljárási határidők módosítása.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló T/1665. számú törvényjavaslat a szociális és gyermekjóléti szolgáltatók és intézmények
engedélyezési és ellenőrzési hatáskörét 2011. július 1-jétől a kijelölt városi, fővárosi kerületi
jegyzőktől egységesen a szociális és gyámhivatalok hatáskörébe adja, amelyre tekintettel szükséges
a végrehajtási rendeletben az eljáró hatóság kijelölésének módosítása.
A fentieken az előterjesztés néhány további pontosító, jogalkalmazást megkönnyítő
módosítást is tartalmaz.
2. Tartalmi összefoglaló
2.1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet (Tr.) módosítása
A Tr. módosítása elsődlegesen a térítési díjak részletszabályainak jobb áttekinthetőségét,
egyértelműbbé tételét szolgálja, elősegítve a térítési díjak megállapításának mindennapos
gyakorlatát. Ennek érdekében az eddiginél egységesebb és átláthatóbb módon kerül meghatározásra
az intézményi és a személyi térítési díj számítási módja.
A gyakorlati alkalmazást nehezítette, ezért a tervezet megszünteti a térítési díjak
megállapításánál a tíz forintra való kerekítés kötelezettségét, helyette a készpénzfizetéskor
alkalmazott kerekítés alkalmazását rendeli el a térítési díj megállapítása során.
Garanciális okokból pontosításra kerül az a rendelkezés, amely meghatározza a napi személyi
térítési díj mértékét abban az esetben, ha az ellátott a szolgáltatást a hónap nem mindegyik napján
veszi igénybe. Problémát okoz a gyakorlatban a fizetendő havi térítési díj megállapítása is, ha az
ellátott a hónap egy részében az intézménytől távol van, ezért a távollétre irányadó szabályok
szintén pontosításra kerülnek. Ehhez kapcsolódóan a módosítás értelmében a rendszeres hétvégi
távollétre is a távollét általános szabályait kell alkalmazni, így a mostanihoz képest kedvezőbb
helyzetbe kerülnek azok a családok, akik intézményben élő hozzátartozóikat hétvégére hazaviszik.
A térítési díj Szt.-beli szabályai 2011. január 1-jétől jelentős mértékben módosulnak. Ennek
egyik legfontosabb eleme, hogy újból lehetővé válik az intézményi térítési díj megfizetése az
ellátott pénz-, illetve ingatlanvagyonának bevonásával. Ehhez igazodva kerül módosításra a térítési
díj nyilvántartási törzslapja. Egyszerűsödik a házi segítségnyújtás esetében vezetendő gondozási
napló is, megszűnik a napi szintű ellátás mellett eddig indokolatlanul dokumentált havi szintű
összesítés.
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A Tr.-ben továbbá hatályon kívül helyezésre kerülnek azok a szabályok, amelyeket az Szt. is
tartalmaz.
2.2. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (Szfr.) módosítása
A Tj. 2011. január 15-étől törvényi szintre emeli a szociális igazgatási bírsággal kapcsolatos
szabályokat, ezért a kormányrendelet a továbbiakban már csak a megfizetéssel kapcsolatos eljárási
rendelkezéseket fogja tartalmazni. Az Szfr.-ben található hatósági eljárási határidők naptári napban
kerülnek meghatározásra, a különböző határidők harmonizálásra kerülnek a 2.5. és 2.9 pont alatt
említett rendeletekben található határidőkkel. Hatályon kívül helyezésre kerülnek továbbá az Szfr.
azon rendelkezései, amelyek a jegyzők működési engedélyezési hatásköre miatt kerültek a
rendeletbe.
2.3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról
és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (Nyr.) módosítása
A bírságtényállások törvényi szintre emelésével csak a bírság megfizetésének eljárási
szabályai maradnak az Nyr.-ben. Hatályon kívül helyezésre kerülnek a bázisszállással kapcsolatos
rendelkezések, mert ezt az ellátási formát a Tj. megszünteti.
2.4. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá
a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.)
Korm. rendelet (Fvr.) módosítása
Az előterjesztés szerint a továbbiakban nem lesz kötelező rendszeres időközönként elvégezni
az ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy ápoló–gondozó célú lakóotthonban élők gondozási
felülvizsgálatát, a felülvizsgálatot a szolgáltatást igénybe vevő, törvényes képviselője,
hozzátartozója vagy az intézményvezető kérésére kell lefolytatni. Az elmúlt évek során többször
áttekintésre került a felülvizsgálati rendszer működése és célja szerinti eredményessége. A
tapasztalat azt mutatja, hogy a rendszeres gondozási felülvizsgálat nem ad több információt az
intézményi elhelyezés kérdésében, mint az egyéb vizsgálatok (gondnoksági felülvizsgálat, orvosi
felülvizsgálat stb.). A felülvizsgálat célja, hogy az ellátórendszer reagálhasson a szükségletek
változásaira. Ez a cél pedig akkor is megvalósul, ha a vizsgálat kérésre indul.
Az előterjesztés szerint a hatálybalépés előtt már kiadott szakvéleményekben vagy a
jogszabállyal elrendelt gondozási felülvizsgálatokat nem kell lefolytatni. Erre tekintettel – a
rehabilitációs célú lakóotthonban határozatlan időre elhelyezett ellátottak esetében végzett átfogó
rehabilitációs felülvizsgálatok kivételével – nem tartható hatályban az egyes szociális tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendeletnek az az átmeneti
előírása, amely szerint a jogszabállyal elrendelt gondozási felülvizsgálatok legkorábban a 2012.
évben folytathatók le. A rehabilitációs célú lakóotthonban határozatlan időre elhelyezett ellátottakra
vonatkozó rendelkezés az Fvr.-be épül be. A szociális intézményi foglalkoztatást 2006 óta
szabályozza az Szt., a tízévente esedékes felülvizsgálatra eleve csak 2012 után kerülhet sor, így az
ezzel kapcsolatos szabály is elhagyható.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a megfelelő ellátás érdekében az ellátottak akkor sem mindig
tudják, merik megtenni a megfelelő lépéseket, ha nincsenek gondnokság alá helyezve. Ezért a
tervezet lehetővé teszi, hogy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók is kezdeményezhessék a
felülvizsgálatokat. A személyes vizsgálatra az ellátott nem kötelezhető, így személyiségi jogai nem
sérülhetnek, a jogvédelem viszont erősödik a hozzátartozó fellépési lehetőségével.
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2.5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
Az előterjesztés a pszichiátriai betegek számára nyújtott közösségi alapellátás célcsoportját
módosítja. A finanszírozott célcsoportba elsődlegesen a krónikus, súlyos pszichiátriai kórképekben
szenvedők tartoznak, mivel a betegség során ott sérül a legtöbb szociális kompetencia. Az elmúlt
két év során azonban többször érkezett jelzés a szolgáltatók felé a finanszírozási célcsoportba eddig
nem
tartozó,
visszatérő
depresszióban
szenvedő,
ugyanakkor
magas
szociális
kompetenciavesztéssel bíró kliensekről. Ezeket a személyeket a szolgáltatók eddig is elláthatták, de
utánuk finanszírozást nem kaphattak, így végül nehezen vagy egyáltalán nem tudták őket felvenni.
Erre tekintettel szükségessé vált az ellátotti célcsoport módosítása, és a finanszírozott csoportba
legfeljebb 10%-ban beengedni az egyéb pszichiátriai diagnózisú ellátottakat is.
A finanszírozási szerződések bizonyos esetben eddig is tartalmaztak olyan pontosan
meghatározott összegeket, amelyet a szolgáltató fenntartásához szükséges felhalmozási kiadásokra
lehetett fordítani (pl. hogy az elromlott számítógép helyére újat tudjanak venni). A módosítás
egyértelművé teszi, hogy ezek a szerződésben meghatározott célok is a fenntartási kiadások körébe
tartoznak.
2.6. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet
módosítása
A korábbi Szociális és Munkaügyi Minisztérium a gazdasági válság hatására lakhatásukat
vesztett családok helyzetének kezelése érdekében felkérte a Hajléktalanokért Közalapítványt egy, a
2008. szeptember 30-át követően kilakoltatott, kiskorú gyermeket nevelő családok lakhatását
elősegítő program megvalósítására. A támogatási program 2011. május 31-ig tart, a pályázatok
befogadása 2010. szeptember 30-áig volt lehetséges. A program keretösszege 245,5 millió Ft volt,
amelynek forrása a 2010. évi költségvetésben – az új címrend szerint – a XX. fejezet 20. cím 44.
alcím „Kríziskezelő programok” fejezeti kezelésű előirányzat, és a 2010. május 31-én megkötött
szerződés alapján a Közalapítványnak már átadásra került. A pályázati keretösszeg teljes
felhasználására a beérkezett kérelmek alapján azonban nem volt lehetőség, közel 166 millió Ft nem
került lekötésre.
A tervezet megteremti annak lehetőségét, hogy a fent említett, megmaradt 166 millió Ft-ot a
közterületek rendeltetésszerű használatával kapcsolatos jogszabályi változásokkal összefüggésben
elvégzendő feladatokról szóló 1217/2010. (X. 19.) Korm. határozatban foglaltak teljesítésére
lehessen fordítani. A Hajléktalanokért Közalapítvány támogatni tervezett programja lehetővé teszi,
hogy az arra felkészült, jelenleg még utcán élő emberek mind a fővárosban, mind a nagyobb vidéki
városokban támogatott bérlakásokban jussanak lakhatási lehetőséghez. Ezzel az intézményi
elhelyezés után járó normatíva összegénél lényegesen olcsóbban lehetséges számukra megfelelő
lakhatási lehetőséget biztosítani. A szervezetnek a megvalósításban nagy tapasztalata van, hiszen
2005. és 2009. között már működtetett hasonló programot. Az erre fel még nem készült hajléktalan
személyek esetében az intézményi elhelyezés válik támogathatóvá.
2.7. Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm.
rendelet módosítása
Az Fvr. 2.4. pontban említett módosítása szükségessé teszi a rendszeres felülvizsgálat
elvégzésére vonatkozó átmeneti rendelkezés hatályon kívül helyezését.
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2.8. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
Hatályon kívül helyezésre kerülnek a bázisszállással kapcsolatos rendelkezések, mert ezt az
ellátási formát a Tj. megszünteti. Az idén esetleg még létrehozásra kerülő bázisszállások után
normatíva az átmeneti rendelkezés értelmében igénybe vehető. A tervezet az eljárási határidők
naptári napban történő meghatározásáról is rendelkezik.
2.9. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (Szmr.) módosítása
Az előterjesztés tartalmazza a megyei, fővárosi kormányhivatalok szociális és
gyámhivatalainak hatáskörbővítésével kapcsolatos rendelkezéseket. Az előterjesztés ehhez igazodva
rendezi a hatásköri és illetékességi szabályokat. Rendelkezik továbbá a városi jegyzők által kiadott
működési engedélyek felülvizsgálatáról, amelyet a működési engedély módosítására irányuló soron
következő eljárás során vagy a soron következő ellenőrzéshez kapcsolódóan kell elvégezniük a
szociális és gyámhivataloknak.
A rendelettervezet tartalmazza a szociális igazgatási bírsággal kapcsolatos rendelkezések
törvényi szintre emeléséből, valamint a bázisszállás megszüntetéséből fakadó módosításokat, és a
határidők munkanapról naptári napra történő módosítását is. Az időszakos férőhelyek
engedélyezésére vonatkozó határidők – tekintettel a határidők rövidségére és arra, hogy a
szabályokat elsősorban ősszel és télen kell alkalmazni, amikor sok a munkaszüneti nap – továbbra
is munkanapban kerülnének meghatározásra.
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A Kormány
…/2010. (….) Korm.
rendelete
a szociális szolgáltatási tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi … törvénnyel összefüggő módosításáról
A Kormány
a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet
tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, továbbá
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (1) bekezdés e) pontjában,
a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés m) és s) pontjában,
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tekintetében
az Szt. 132. § (1) bekezdés j), o) és s) pontjában,
a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá
a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV.
23.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés r) pontjában,
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés p) pontjában,
az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm.
rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés r) pontjában,
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. §
(1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás, valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés c) pontjában,
a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés f) és s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a
következőket rendeli el:

6
Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet módosítása
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra
vetítve kell meghatározni.
(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén
a) a havi intézményi térítési díj a napi intézményi térítési díj harmincszorosa,
b) a havi személyi térítési díj a napi személyi térítési díj harmincszorosa
az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül.
(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező
szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos
intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.
(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék
bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának
megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.”
2. §
A Tr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Ha az ellátott az étkeztetést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nappali ellátást
vagy a bentlakásos ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a napi személyi térítési díj
– az Szt. 116. § (2) bekezdés és az Szt. 117/B. §-ban foglaltak kivételével – nem haladhatja meg az
Szt. 116. § (3) bekezdése, illetve 117. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatár, illetve tartós
bentlakásos intézmény esetén az Szt. 117. § (2) bekezdése szerinti jövedelemhányad és az Szt. 117.
§ (3)–(7) bekezdése alapján a havi személyi térítési díj megállapítása során figyelembe vehető
egyéb összegek harmincad részét.”
3. §
A Tr. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nappali ellátás esetén az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj a napi személyi
térítési díj és az ellátási napok szorzata.”
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4. §
A Tr. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi
igénybe, a távolléti napok számát meg kell szorozni a 28. §-ban foglaltak szerint számított
csökkentett összegű napi személyi térítési díjjal, a jelenléti napok számát pedig meg kell szorozni a
teljes összegű napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az adott hónapra fizetendő térítési
díj. A jelenléti napok számát – az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül – úgy kell
meghatározni, hogy 30 napból le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak
a számát, amelyeken az intézményi jogviszony nem állt fenn.”
5. §
A Tr. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj összegét, a pénz- és ingatlanvagyon
terhelését, a fizetési kötelezettség teljesítését, valamint a folyó évi hátralékot a 3. számú melléklet
szerinti törzslapon kell nyilvántartani.”
6. §
A Tr. 22. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hajléktalan személyek átmeneti szállása”
7. §
A Tr. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A hajléktalan személyek átmeneti szállásán nyújtott étkezésért az étkeztetésre
vonatkozó szabályok szerint kell térítési díjat fizetni.”
8. §
A Tr. 28. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Nem rehabilitációs célú lakóotthoni ellátásban részesülő személy esetén a két hónapot
meg nem haladó távollét idejére, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell
fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők.
(2) Nem rehabilitációs célú lakóotthoni ellátásban részesülő személy esetén a két hónapot
meghaladó távolléte idejére,
a) az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden
napjára a napi személyi térítési díj 40%-át,
b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj
60%-át
kell fizetni.”
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9. §
A Tr. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
10. §
A Tr.
a) 1. § (1) bekezdésében a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „nyugdíjpolitikáért”
szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében a „94/B. és 94/D. §-a szerinti megállapodásban” szövegrész helyébe
a „94/C. §-a, illetve a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerinti
megállapodásban” szöveg,
c) 4. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter” szöveg,
d) 9. § (3) bekezdésében az „étkezési” szövegrész helyébe az „ellátási” szöveg,
e) 24. §-ában a „rehabilitációs intézményben elhelyezett” szövegrész helyébe az
„rehabilitációs intézményben vagy rehabilitációs célú lakóotthonban határozott időre elhelyezett
ellátott” szöveg
lép.
11. §
Hatályát veszti a Tr.
a) 4/A. §-a,
b) 4/B. §-a,
c) 9. § (1) bekezdése,
d) 10. §-a,
e) 12. § (2) bekezdése,
f) 17. § (4) bekezdése,
g) 21. § (1) bekezdése,
h) 23/A. §-a,
i) 28. § (3) bekezdésében „– a rendszeres hétvégi távollét kivételével –” szövegrész,
j) 31. § (3) bekezdésében a „3. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész,
k) 1. számú mellékletében a „Havi zárás:” szövegrész,
l) 1. számú mellékletének 1–3. pontja.
2. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
12. §
A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„7/A. § (1) Az Szt. 92/L. § (2) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot az
első fokon eljárt szervnek kell megfizetni – ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek – a bírságot
kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül.
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(2) A bírságból befolyt összeget az első fokon eljárt szerv negyedévente, a negyedévet követő
hónap 20-áig a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a
továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át.
Az első fokon eljárt szerv az átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó jogerős határozat egy
hitelesített másolati példányát megküldi a minisztériumnak, valamint – ha az eljáró szerv szociális
és gyámhivatal – a Hivatalnak.”
13. §
(1) Az Szfr.
a) 3. § (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30
napon” szöveg,
b) 3/A. (6) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg,
c) 5/A. § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,
d) 11. § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „10 napon” szöveg
lép.
(2) Az Szfr. 9. § (6) bekezdésében a „miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium)” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg lép.
14. §
(1) Hatályát veszti az Szfr. 7/B. §-a.
(2) Hatályát veszti az Szfr.
a) 5. § (4) bekezdése,
b) 6. § (7) bekezdése,
c) 7. § d) pontja.
3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása
15. §
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Nyr.) 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § (1) Az Szt. 92/L. § (3) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot a
Hivatalnak kell megfizetni – ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek – a bírságot kiszabó
határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül.
(2) A bírságból befolyt összeget a Hivatal negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig a
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. A Hivatal az
átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó jogerős határozat egy hitelesített másolati példányát
megküldi a minisztériumnak.”
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16. §
Hatályát veszti az Nyr. 3. § (2) bekezdésében a „ , bázisszállás esetén a következő
munkanapon” szövegrész.
4. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a
szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.)
Korm. rendelet módosítása
17. §
A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá
a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV.
23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § A 2011. január 1-je előtt jogszabály vagy szakvélemény által elrendelt gondozási
felülvizsgálatot nem kell lefolytatni. Az 5. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontja alapján felülvizsgálat
legkorábban 2012. évben folytatható le.”
18. §
Az Fvr.
a) 5. § (1) bekezdésében az „intézményvezető” szövegrész helyébe az „intézményvezető – ha
jogszabály kivételt nem tesz –” szöveg,
b) 5. § (4) bekezdésében a „törvényes képviselője” szövegrész helyébe a „törvényes
képviselője, – Polgári Törvénykönyv szerinti, az ellátott által meghatalmazott – közeli
hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó)” szöveg,
c) 5. § (8) bekezdésében a „törvényes képviselője” szövegrész helyébe a „törvényes
képviselője és közeli hozzátartozója” szöveg,
d) 6. § (5) bekezdésében a „nyolc munkanappal” szövegrész helyébe a „tíz nappal” szöveg, az
„és törvényes képviselőjét” szövegrész helyébe a „ , törvényes képviselőjét, és – ha a
felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte – közeli hozzátartozóját” szöveg,
e) 7. § (3) bekezdésében a „törvényes képviselőjének és” szövegrész helyébe a „törvényes
képviselőjének, és – ha a felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte – közeli
hozzátartozójának, valamint” szöveg,
f) 7. § (5) bekezdésében az „és törvényes képviselőjét” szövegrész helyébe a „ , törvényes
képviselőjét és – ha a felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte – közeli
hozzátartozóját” szöveg,
g) 8. § (1) bekezdésében a „törvényes képviselője és” szövegrész helyébe a „törvényes
képviselője, és – ha a felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte – közeli hozzátartozója,
valamint” szöveg
lép.
19. §
Hatályát veszti az Fvr. 5. § (3) bekezdés a) pontja.
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5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
20. §
(1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában feladategység:)
„cb) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön
jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 00-09
vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott,”
(2) A Tkr. 1. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) működési támogatás: a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez –- különösen az
alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó
közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz –
adott állami támogatás;”
21. §
A Tkr. 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehető figyelembe)
„a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 kódkönyv
F 20-29 vagy 31-33 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített feladatmutató, amely
éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető feladatmutató 10 százalékát,”
6. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet
módosítása
22. §
A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5.
§ (6) bekezdésében a „családok lakhatását elősegítő program” szövegrész helyébe a „családok
lakhatását, valamint a közterületen élő emberek lakhatását és intézményben történő elhelyezését
elősegítő programok” szöveg lép.
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7. Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm.
rendelet módosítása
23. §
Hatályát veszti az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009.
(VIII. 29.) Korm. rendelet 35. § (14) bekezdése.
8. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
24. §
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Nr.) 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatóság a normatíva iránti kérelemről)
„b) a tárgyévben benyújtott kérelem esetén a kérelem megérkezését követő naptól számított
harminc napon belül,
c) az igénylési határidő elmulasztása esetén a kérelem megérkezését követő naptól számított
két hónapon belül
(határoz.)
25. §
Az Nr. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § A 2011. január 1-jét megelőzően működtetett bázis-szállás után a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján járó normatíva e rendelet 2010.
december 31-én hatályos rendelkezései alapján 2010. december 31-ét követően is igénybe vehető.”
26. §
Az Nr.
a) 2. § (3) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
b) 2. § (7) bekezdésében az „öt munkanap” szövegrész helyébe a „nyolc nap” szöveg,
c) 2. § (8) bekezdésében az „öt munkanapos” szövegrész helyébe a „nyolc napos” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdésében a „(2)–(3) ” szövegrész helyébe a „(2)” szöveg,
e) 3. § (8) bekezdésében a „munkanapon” szövegrész helyébe a „napon” szöveg,
f) 6. § (3) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés b) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 14/A. § (3)
bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg,
g) 6. § (4) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg,
h) 7. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrészek helyébe a „nyolc napon” szöveg,
i) 8. § (6) bekezdésében „elszámolás beérkezését követő huszonkét munkanapon belül”
szövegrész helyébe az „elszámolás megérkezését követő naptól számított harminc napon belül”
szöveg,
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j) 9. § (3) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon”
szöveg,
k) 9. § (7) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrészek helyébe a „húsz napon”
szöveg, a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, a „három munkanapon”
szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,
l) 14. § (2) bekezdésében a „negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon”
szöveg
lép.
27. §
Hatályát veszti az Nr. 3. § (3) bekezdése.
9. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
28. §
A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 3. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) A működési engedélyezéssel és – a 15. §-ban foglaltak kivételével – az ellenőrzéssel
kapcsolatos ügyekben első fokon a szociális szolgáltató, intézmény székhelye, telephelye szerint
illetékes szociális és gyámhivatal jár el.”
29. §
Az Szmr. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti bejelentési kötelezettség nem teljesítése miatt
szociális igazgatási bírság (a továbbiakban: bírság) nem szabható ki.”
30. §
(1) Az Szmr. 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A működést engedélyező szerv)
„f) az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szabhat ki.”
(2) Az Szmr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye
a) az (1) bekezdés b)-d) pontjában és e) pont eb) alpontjában foglalt jogkövetkezmények
esetén;
b) bírság kiszabása esetén
ba) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés b), e) és i)–k) pontja szerinti esetben,
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bb) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben e rendelet 8. § (1) bekezdés a) és
b) pontja, valamint (3)–(5) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt,
bc) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti esetben, ha az ellátottnak, törvényes
képviselőjének, hozzátartozójának vagy a térítési díjat, illetve az egyszeri hozzájárulást
megfizető személynek az Szt. szerinti jogai sérülnek.”
31. §
Az Szmr. az „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcímet megelőzően a következő
22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § A szociális és gyámhivatal a működési engedély módosítására irányuló soron
következő eljárása során, de legkésőbb a soron következő ellenőrzéséhez kapcsolódóan
felülvizsgálja azoknak a szociális szolgáltatóknak, intézményeknek a működési engedélyét,
amelyek 2011. július 1-jén kerültek a hatáskörébe, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő
működési engedélyt ad ki, továbbá a városi jegyző által korábban kiadott működési engedélyt
visszavonja.”
32. §
(1) Az Szmr.
a) 4. § (2) bekezdésében, 8. § (7) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
b) 5. § (3) bekezdésében a „huszonkét munkanap” szövegrész helyébe a „harminc nap”
szöveg,
c) 5. § (5) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész
helyébe a „harminc napon” szöveg, a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal”
szöveg,
d) 10. § (1) bekezdésében, 18. § (3) bekezdés a) pontjában a „munkanapon” szövegrész
helyébe a „napon” szöveg,
e) 11. § (3) bekezdés c) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (7) bekezdésében a
„huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
f) 11. § (7) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
g) 12. § (2) bekezdésében a „munkanappal” szövegrész helyébe a „nappal” szöveg,
h) 13. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „munkanapos” szövegrész helyébe a „napos”
szöveg,
i) 14. § (8) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg
lép.
(2) Az Szmr.
a) 13. § (3) bekezdés k) pontjában az „a 14. §-ban” szövegrész helyébe az „az Szt. 92/L. § (1)
bekezdésében” szöveg,
b) 14. § (7) bekezdésében az „A bírságot” szövegrész helyébe az „Az Szt. 92/L. § (1)
bekezdése alapján kiszabott bírságot” szöveg
lép.
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33. §
(1) Hatályát veszti az Szmr.
a) 13. § (2) bekezdés bc) alpontja,
b) 14. § (1) bekezdés h) pontja,
c) 17. §-a és az azt megelőző alcím,
d) 2. számú mellékletének 4., 4.1. és 4.2. pontja,
e) 3. számú mellékletének 3.11. pontja.
(2) Hatályát veszti az Szmr. 14. §-ának (1)–(6), (8) és (10) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az Szmr.
a) 2. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 2. § (4) és (5) bekezdése,
c) 3. § (3) bekezdése,
d) 4. § (2) bekezdés af) alpontja,
e) 11. § (8) bekezdés e) pontja,
f) 22. § (14) bekezdésének második mondata.
10. Záró rendelkezések
34. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
(2) E rendelet 1–11. §-a, 13. § (1) bekezdése, 16–21. §-a, 23–27. §-a, 32. § (1) bekezdése és
33. § (1) bekezdése – 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 12. §-a, 13. § (2) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, 15. §-a, 29. §-a, 30. §-a, 32. §
(2) bekezdése és 33. § (2) bekezdése 2011. január 15-én lép hatályba.
(4) E rendelet 14. § (2) bekezdése, 28. §-a, 31. §-a és 33. § (3) bekezdése 2011. július 1-jén
lép hatályba.
(5) Ez a rendelet 2011. július 2-án hatályát veszti.
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1. melléklet a …/2010. (… …) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez

Térítési díj nyilvántartási törzslapja
Az ellátott neve: ...................................................................................................................
Megállapodás, beutaló határozat száma és kelte: ....................................................................
Az ellátás igénybevételének kezdő napja: ...............................................................................
Az ellátás igénybevételének utolsó napja: ...............................................................................
Az intézményi térítési díj napi összege: ............................... havi összege: .............................
Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj napi összege: ................................ havi összege: ..................................
Az R. 2. § (3) bekezdése alapján tartási vagy öröklési szerződés szerint fizetendő térítési díj napi összege:
.............................. havi összege: .......................................................................
Az R. 2. § (3) bekezdése alapján a fizetésre kötelezett neve: ...................................................
Lakcíme, egyéb elérhetősége: .............................................................................................

A) Befizetett térítési díj tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén
Év, hónap

Havi
rendszeres
jövedelem

Az ingatlant
A
terhelő
pénzvagyont
jelzálog
terhelő
összege1
összeg1

Havi
személyi
térítési díj
összege

kelte

Befizetés
napló
száma

Forint
Jegyzet
összege

2....
I.
2....
II.
2....
III.
2....
IV.
2....
V.
2....
VI.
2....
VII.
2....
VIII.
2....
IX.
2....
X.
2....
XI.
2....
XII.
Folyó évi hátralék:
1

Kitöltése pénz-, illetve ingatlanvagyon terhelése esetén kötelező.

B) Befizetett térítési díj átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás esetén
Év, hónap
2....
I.
2....
II.
2....
III.
2....
IV.
2....
V.
2....
VI.
2....
VII.
2....
VIII.
2....
IX.
2....
X.
2....
XI.
2....
XII.
Folyó évi hátralék:

Havi
rendszeres
jövedelem

Havi személyi
térítési díj
összege

kelte

Befizetés
napló száma

Forint
Jegyzet
összege

”

