
Kitöltési útmutató a 2009. évi Kiegészítő felméréshez

A kitöltési útmutató a költségvetési törvény-javaslat 8. számú melléklet IV. szerinti 
normatív támogatások igénylésére szolgál.

A Kiegészítő felmérésre vonatkozó sajátosságok:

• Tekintettel  arra,  hogy  a  benyújtott  törvényjavaslat  és  a  kihirdetett  törvény   
szerinti szabályok a közoktatási, szociális intézményi, szociális alapszolgáltatáson 
belül  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  illetve  a  pszichiátriai  és 
szenvedélybetegek  nappali  ellátásánál,  a  gyermekek  átmeneti  gondozási 
feladatainál,  valamint  a  mozgókönyvtási  feladatok  ellátásánál  eltérnek,  így  a 
feladatoknál lehetőség van a beírt adatok módosítására. 

• Az  egyes  feladatoknál  a  módosuló  szabályokat  pirossal  jelezzük  e  Kitöltési   
útmutatóban.

Összesítő

A többcélú kistérségi társulásnak (a továbbiakban: Társulás) az 1-22. sorok megfelelő celláit 
szükséges kitölteni. 

Az  1-21. sorok tartalmazzák  a  Társulás  által  vállalható  közszolgáltatásokat.  Ezek közül  a 
„Társulás által vállalt feladatok” oszlopban – a lenyíló menü segítségével – „1”-sel kell jelölni 
azokat, melyek ellátását a Társulás a társulási megállapodás alapján vállalta. 

Az 1-7. sorok azon feladatokat tartalmazzák, melyek ellátása után a Társulás a költségvetési 
törvény-javaslat 8. számú melléklet IV. fejezete alapján normatív támogatást  igényelhet. E 
feladatok  (sorok)  esetében  a  feladat-ellátási  hónapok  számát  bemutató  (szürkével  jelölt) 
oszlop mutatja be, hogy a Társulás – a táblázatokba beírt adatok alapján – 2009. évben hány 
hónapra látja el a költségvetési törvény-javaslatnak megfelelően a vállalt feladatokat. (Az 1-7. 
sorokban  a  hónapok  számának  kitöltését  a  beírt  adatok  alapján  automatikusan  elvégzi  a 
táblázat.) Ezen oszlop melletti oszlop mutatja be, hogy a támogatás feltételeinek vizsgálata 
alapján  az  egyes  feladatokra  a  Társulás  legfeljebb  hány  havi  támogatásra  jogosult  (hány 
hónapra teljesíti a Társulás a feltételeket).
(A kötelezően választható 3 feladat ellátását legkésőbb 2009. januárjában meg kell kezdeni a 
8. számú melléklet IV. 1.2. pontja alapján. A többi feladatat esetében a feladatellátás kezdetét 
követő  hó  első  napjától  időarányos  támogatás  igényelhető.  A  lenyíló  menüből  nem 
választható a 11 hónapos feladatellátás, mert a feladatellátás januári kezdete esetén 12 havi, 
februári kezdete esetén 10 havi támogatás igényelhető.)

A 8-21. sorok esetében a Társulásnak – a lenyíló menü segítségével – kell kiválasztania, hogy 
az adott sorban szereplő feladatot ellátja-e, valamint pozitív válasz esetén azt is, hogy hány 
hónapra látja el az adott feladatot a 2009. költségvetési évben.

A 22. sor cellájába kizárólag  a  Társulás  költségvetési  szerveinek  számát kell  beírni, 
(nem  az  egyes  önkormányzatok  költségvetési  szerveit! Amennyiben  pl.  önálló 
költségvetési szervként létrehozott munkaszervezete működik a Társulásnak, azt e cellában 
kell jelölni).



A 23. sor cellájába kizárólag a Társulás által fenntartott intézmények 2007. január 1-jét 
követő  átszervezése  során  létrejött  tagintézményeinek  számát  kell  feltüntetni.  Ezen 
tagintézmények  száma  alapján  a  belső  ellenőrzési  feladat  ellátása  esetén  a  feladathoz 
kapcsolódó alaptámogatás vehető igénybe. 

A  24-36. pontokhoz tartozó mutatószám összesítő rovatok az adatfelmérő táblák megfelelő 
kitöltésével  automatikusan összegződnek. E cellák tartalmazzák azokat a mutatószámokat, 
melyek szerint a Társulás – az adatfelmérő táblákban megadott adatok alapján – normatív 
támogatásban részesül. (A mutatószámok és a fajlagos támogatási összegek szorzataként 
adódik az egyes jogcímek szerinti normatív támogatások összege.)

FIGYELEM!!! Az adatlap alján az intézkedési terv elkészítésére 
vonatkozó nyilatkozat kitöltése kötelező (igen/nem)!!!

Adat-felmérő táblázatok

A 2009. évre vonatkozó igénylést megalapozó adatlapok az alábbiak szerint épülnek fel:

• 2.2.1.  (önálló  fennt.): ezen  az  adatlapon  kell  feltüntetni a  Társulás  közoktatási 
intézményi  feladatában  részt  vevő  települések  esetében  az  egyes  települések  által 
önállóan fenntartott közoktatási intézmények adatait,

• 2.2.1.  (int társ): az intézményfenntartó társulások által  fenntartott óvodák, iskolák 
adatainak bemutatására szolgál,

• 2.2.1.  (TKT  fennt.2008-2009):  a  többcélú  kistérségi  társulások  által  közvetlenül 
fenntartott  közoktatási  intézmények  adatainak  bemutatására  szolgál  a  2008/2009. 
tanévben,

• 2.2.1.  (TKT  fennt.2009-2010): a  többcélú  kistérségi  társulások  által  közvetlenül 
fenntartott  közoktatási  intézmények  adatainak  bemutatására  szolgál  a  2009/2010. 
tanévben,

• 2.2.2.-2.3.  feladatok: a  8.  számú  melléklet  IV.  2.2.2.-2.3.  feladataihoz  tartozó 
támogatási  igények  jelezhetők  e  munkalapon  (közoktatási  szakszolgálati,  szociális 
intézményi  feladatok).  Fontos,  hogy  az  info  adatlapon  a  rögzítés  alapján 
figyelembe vehető ellátási hónapok figyelembe vételével kell az ellátottak számát 
jelölni.

• szakszolgálati  adatok:  a  2.2.2.-2.3.  feladatok adatlapon rögzített  szakszolgálati 
ellátotti számot meg kell osztani oly módon, hogy rögzíteni kell az összes ellátott 
közül azokat, akik számára a Társulás a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban 
az intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek (a táblázat 
számolja azok számát, akik utaznak a szolgáltatás igénybe vétele érdekében),

• 2.4.  feladat: a 8. számú melléklet IV.  2.4. feladatához tartozó támogatási  igények 
jelezhetők e munkalapon (szociális alapszolgáltatási feladatok),

• 2.5-2.8. feladatok: a gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapellátási, belső 
ellenőrzési,  valamint  a  mozgókönyvtári  feladatellátással  kapcsolatos  igények 
jelezhetők e lapon.
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A táblázatok kitöltésével kapcsolatos általános szabályok

1. Intézményfenntartó/intézményi  társulások  alatt  minden  esetben  a  helyi 
önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV. 
törvény 8., 9., 16. §-ai szerint létrehozott társulásokat értjük.

2. Intézményfenntartó  társulások  jelölése:  valamennyi  intézményfenntartó  társulást 
sorszámmal  szükséges  ellátni  az  azonosítás  miatt.  Az  azonos  intézményfenntartó 
társuláshoz  tartozó  önkormányzatokat  is  szükséges  megkülönböztetni  ezért  a 
sorszámozás összetett lesz (I_x.y). Ez a formátum a megfelelő oszlopokban lenyíló 
menü  alapján  választható.  Az  első  szám  jelöli  az  intézményfenntartó  társulást,  a 
második  az  azonos  intézményfenntartó  társuláson  belül  az  önkormányzatokat.  A 
székhely  településnél  a  második  szám  mindig  „1”-es  (Pl.  „I_1.1”  az  első 
intézményfenntartó  társulás  székhely  települését  jelöli;  I_1.2  az  első 
intézményfenntartó  társuláshoz  tartozó  települést  jelöli;  I_2.1  második 
intézményfenntartó társulás székhely települését jelöli, és így tovább). 

3. Amennyiben  a  Társulás  valamely  intézmény  fenntartója,  úgy  az  intézmény 
székhelye  szerinti  önkormányzat  sorában  T_x.1  összetett  sorszámot  szükséges 
kiválasztani  a  legördülő  menüből,  az  intézményfenntartó  társulások  jelöléséhez 
hasonló elvek alapján. Amennyiben ennek a Társulás által fenntartott intézménynek 
van  más  településen  tagintézménye,  úgy  azon  település  sorában  a  T_x.2  (további 
tagintézmények esetén  pl.  T_x.3,  stb.)  jelölést  szükséges  alkalmazni.  Amennyiben 
több  intézményt  tart  fenn  a  Társulás  úgy  azokra  a  T_2.1,   T_3.1  …stb  jelölést 
szükséges alkalmazni.

FIGYELEM!!!  Amennyiben  az  intézményfenntartó  társulások  jelölése  a  megfelelő 
oszlopokban nem történik meg, úgy az összesítő adatlapon nem jelennek meg az adott 
intézményre vonatkozó mutatószámok!!!

4. Az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetében a 
támogatást  az  a  többcélú  kistérségi  társulás  igényli,  amely  az 
ellátást  biztosító  intézményt  fenntartja,  vagy  amelynek  tagja  az 
intézményi  társulás  székhelytelepülése.  Ez  esetben  az  Adat-felmérő 
„Önkormányzat neve” oszlopában a kistérséghez tartozó önkormányzatok felsorolását 
követő sorokban a legördülő menüből kiválaszthatók az érintett további (kistérségen 
kívüli) önkormányzatok. Ezen település(ek) sorában az egyes közszolgáltatási (így pl. 
a  közoktatási  intézményi)  feladathoz  tartozó  oszlopok  közül  szükséges  kitölteni  a 
vonatkozó  oszlopokat  (Ez  igaz  pl.  a  közoktatási  intézményi  feladat  esetében  az 
óvodára és általános iskolára valamennyi évfolyamon és nevelés/tanévben).

5. A szociális  alapszolgáltatási  és  a  gyermekjóléti  alapellátási  feladatokat  a  többcélú 
kistérségi társulás elláthatja a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 96-97. §-a alapján 
kötött  ellátási  szerződés  (a  továbbiakban:  E)  útján,  továbbá  külön  megállapodás 
keretében a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a 
társulás  más  tagjának  intézménye  útján  (a  továbbiakban.  K).  Az  E  és  K  szerinti 
feladat-ellátási  lehetőségeket  a  Társulás  által  fenntartott  intézmények  (általános 
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szabályok 3. pontja szerinti) jelölésével azonos elvek mentén E_x.y,  illetve K_x.y 
alkalmazásával szükséges jelölni.

6. Az  összesítő  adatlap  alján  található,  az  intézkedési  terv  elkészítéséről  szóló 
nyilatkozat  kitöltése  a  2008. évi  költségvetési  törvény 8.  számú mellékletének IV. 
fejezet Kiegészítő szabályok 1.4. pontja alapján szükséges.  Amennyiben a társulás 
nem készítette el az intézkedési tervet 2008. szeptember 1-jéig, úgy nem jogosult 
állami támogatásra!

7. A  közoktatási  adatlapok  esetében  a  gyermekek,  tanulók  létszámának 
számításánál  a  Közokt.  tv.  3.  számú  melléklete  II.  rész  3.  pontjában  foglalt 
előírásokat  is  figyelembe  kell  venni  (azaz  a  2,  illetve  3  főként  számítható 
gyermekeket,  tanulókat  2,  illetve  3  főként  kell  figyelembe  venni  és  jelölni  a 
megfelelő  oszlopokban),  kivéve  az  info  oszlopokat,  ahol  a  kétszeresen, 
háromszorosan számított gyermekek tényleges létszámát szükséges beírni. (Pl. ha 
adott intézményegységben a tényleges gyermek- és tanulólétszám 50 fő, és ebből 
10 fő kétszeresen, 10 fő háromszorosan vehető figyelembe, abban az esetben a 
zöld színű, illetve a székhely település esetében a részletező oszlopokban 80 főt 
szükséges beírni és részletezni. Az info oszlopokba pedig 10 főt a kétszeresen, 10 
főt a háromszorosan figyelembe vehető gyermekek oszlopába kell beírni.)

A 2.4. – 2.8. adatlapokon található feladatok tekintetében a feladatellátás kezdeti adataihoz 
beírt  feladatellátási  időtartam és a  feladatellátás  évközbeni  módosulásához  beírt  időtartam 
között  nem  lehet  átfedés,  különben  a  rendszer  hibaüzenetet  jelez!  (Pl.  Amennyiben 
intézményfenntartó társulás látja el a feladatot januártól május végéig, akkor a feladatot nem  
láthatja el többcélú kistérségi társulás májustól decemberig, csak júniustól decemberig.)

II. Közoktatási intézményi feladat

E  feladathoz  4  munkalap  tartozik,  melyek  a  települési  önkormányzatok  által  önállóan 
fenntartott,  az  intézményi  társulások  által  fenntartott,  illetve  a  Társulás  által  közvetlenül 
fenntartott  közoktatási  intézmények  létszámadatainak  bemutatására,  valamint  a  normatív 
támogatás igénylésére szolgálnak.

FIGYELEM!!! A többcélú kistérségi társulások által közvetlenül fenntartott közoktatási 
intézmények  adatainak  bemutatására  szolgáló  adatlap  megbontásra  került.  Így  a 
2008/2009.  tanév,  valamint  a  2009/2010.  tanév  adatait  külön  munkalapon  szükséges 
bemutatni.

Az egyes adatlapok azonos szerkezetűek, azzal az eltéréssel, hogy a költségvetési törvény, 
valamint a  törvényjavaslat  az  önállóan,  valamint az  intézményi társulások által  fenntartott 
intézmények és 10 000 főnél nagyobb lakosságszámú települések esetén 2007/2008. tanévtől 
felmenő  rendszerben  további  átlaglétszám-feltételt  fogalmaznak  meg,  melyet  a  táblázat 
szerkezete is tükröz.

A  gyógypedagógiai  nevelés,  oktatás  céljából  létrehozott  csoportokat,  osztályokat  az 
átlaglétszám  számítás,  és  a  támogatás  szempontjából  figyelmen  kívül  kell  hagyni  a 
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költségvetési  törvény, illetve -javaslat  8. számú melléklet IV. fejezet Kiegészítő szabályok 
2.3.5. pontja értelmében.

1. A „2.2.1. (önálló fennt.)” munkalap

A munkalapot  kizárólag  az  egyes  települések  által  önállóan  fenntartott  intézmények 
esetében kell kitölteni!

Az  1-12.  pontok az  óvodai  nevelésre,  oktatásra,  valamint  a  2008/2009.  nevelési  évre 
vonatkoznak. 

• Az  átlaglétszám  számításánál  figyelmen  kívül  hagyhatóak  azon  intézmények, 
amelyekben a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok 
vannak, és amely intézmények alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai kisebbségi 
feladatok ellátását. Az 1. pontot azon önkormányzatok sorában szükséges kitölteni, ahol 
a fenti feltétel teljesül, azaz az óvodát az adott önkormányzat önállóan tartja fenn (nem a 
Társulás,  vagy  intézményi  társulás),  továbbá  az  intézményben  nemzeti,  etnikai 
kisebbségek  nevelésére,  oktatására  szervezett  csoportok  vannak.  Ekkor  az 
önkormányzat által önállóan fenntartott óvodába (óvodákba) járó összes gyermek 
számát szükséges  ebben  az  oszlopban  feltüntetni.  Ezt  követően  az  óvodára 
vonatkozó további oszlopok kitöltése ezen önkormányzat sorában nem szükséges!!!

A  2. pontot azon önkormányzatok sorában szükséges kitölteni, ahol az óvodát az adott 
önkormányzat önállóan tartja fenn (nem a Társulás, vagy intézményi társulás),  továbbá 
az  intézményben  nincsenek  nemzeti,  etnikai  kisebbségek  nevelésére,  oktatására 
szervezett csoportok. A 10 000 főnél kisebb lakosságszámú önkormányzatok esetében az 
1-3. nevelési évben indított valamennyi vegyes és nem vegyes csoportba járó gyermekek 
számát  szükséges feltüntetni.  A 10 000 főnél nagyobb lakosságszámú önkormányzatok 
esetében kizárólag az önállón indított 3. nevelési év csoportjaiba járó gyermekek számát 
kell jelölni.

• A  3. pont  a  2.  ponthoz  kapcsolódik,  a  2.  pont  szerint  a  10 000  főnél  kevesebb 
lakosságszámú önkormányzatok  esetében az  1-3.  nevelési  évben indított  valamennyi 
csoport(ok) számát, valamint a 10 000 főnél nagyobb lakosságszámú önkormányzatok 
esetében kizárólag az önállóan indított 3. nevelési év csoportjainak számát kell jelölni.

Amennyiben a 10 000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok esetében vegyes csoport is 
indul az adott  intézményben, úgy a vegyes csoportok számát  a 10. pontban szükséges 
feltüntetni.

• A  4. pont  jelzi,  hogy  a  2-3.  pontban  jelzett  csoportok  megfelelnek-e  a  Kiegészítő 
szabályok 2.1. pontja szerinti átlaglétszám-feltételnek 

• Az  5. pontot  azon  10 000  főnél  nagyobb  lakosságszámú  önkormányzatok  sorában 
szükséges kitölteni, ahol az óvodát az adott önkormányzat önállóan tartja fenn (nem a 
Társulás,  vagy  intézményi  társulás),  továbbá az  intézményben nincsenek nemzeti, 
etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok. Ezen intézmények 
esetében szükséges  feltüntetni  az  önállóan  indított  1.  és  2.  nevelési  év  nem vegyes 
csoportjába (önálló kis és középső csoport) járó gyermekek számát. 

Amennyiben vegyes csoport is indul az adott intézményben, úgy a vegyes csoportba járó 
kiscsoportos  korú  gyermekek  számát  a  8.  oszlopban  szükséges  feltüntetni  (a  vegyes 
csoportba járó gyermekek számát az 5. pontban nem szabad feltüntetni).
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• A  6. pont az 5.  ponthoz kapcsolódik,  az 5.  pont szerinti  óvodák esetében a 1.  és 2. 
nevelési évben önállóan indított nem vegyes csoport(ok) (önálló kis és középső csoport) 
számát szükséges feltüntetni.

Amennyiben vegyes  csoport  is  indul  az  adott  intézményben,  úgy  a  vegyes  csoportok 
számát a 10. pontban szükséges feltüntetni.

• A  7. pont  jelzi,  hogy  az  5-6.  pontban  jelzett  csoportok  megfelelnek-e  a  Kiegészítő 
szabályok 2.1. pontja szerinti átlaglétszám-feltételnek 2008/2009. tanévben. 

• 8-10.  pontok: kitöltésük az önállóan fenntartott  óvodákban indított  vegyes csoportok 
esetében kötelező. A 8. pontban a vegyes csoportba járó kis és középső csoportos korú 
gyermekek  számát,  míg  a  9.  ponthoz  a  nagycsoportos  korú  gyermekek  számát  kell 
feltüntetni.

• 11.  pont:  az  összevont  csoportok  esetében  jelzi,  hogy  e  csoportok  teljesítik-e  az 
átlaglétszám-feltételeket.

• 12. pontban az 1; 2; 5; 8; és a 9. oszlop adatai automatikusan összegződnek.
• A  12.  oszlop  után  található  két  információs  oszlopban  a  12.  oszlop  összesen 

adatából azon gyermekeket szükséges feltüntetni, akik 2, illetve 3 főként vehetők 
figyelembe az igénylés során.

Az 13-21.  pontok az óvodai  nevelésre,  oktatásra,  valamint a 2009/2010. nevelési  évre 
vonatkoznak. 

• Az  13. pontot azon önkormányzatok sorában szükséges kitölteni, ahol a fenti feltétel 
teljesül, azaz az óvodát az adott  önkormányzat önállóan tartja fenn (nem a Társulás, 
vagy  intézményi  társulás),  továbbá  az  intézményben  nemzeti,  etnikai  kisebbségek 
nevelésére,  oktatására  szervezett  csoportok  vannak.  Ekkor  az  önkormányzat  által 
önállóan fenntartott  óvodába (óvodákba) járó  összes  gyermek számát szükséges 
ebben  az  oszlopban  feltüntetni.  Ezt  követően  az  óvodára  vonatkozó  további 
oszlopok kitöltése ezen önkormányzat sorában nem szükséges!!!

• A 14. pontot azon önkormányzatok sorában szükséges kitölteni, ahol az óvodát az adott 
önkormányzat önállóan tartja fenn (nem a Társulás, vagy intézményi társulás), továbbá 
az  intézményben  nincsenek  nemzeti,  etnikai  kisebbségek  nevelésére,  oktatására 
szervezett csoportok. Az oszlopban az 1-3. nevelési évben indított valamennyi vegyes 
és nem vegyes csoportba járó gyermekek számát szükséges feltüntetni  (függetlenül 
attól, hogy az önkormányzat mekkora lakosságszámú). 

• A  15. pont  a  14.  ponthoz  kapcsolódik,  az  1-3.  nevelési  évben  indított  valamennyi 
csoport(ok) számát, kell jelölni  (függetlenül attól, hogy az önkormányzat mekkora 
lakosságszámú).

• A 16. pont  jelzi, hogy a 14-15.. pontban jelzett csoportok megfelelnek-e a Kiegészítő 
szabályok 2.1. pontja szerinti átlaglétszám-feltételnek 

• A 17. pontban az 13 és 14 oszlop adatai automatikusan összegződnek.
• A  17.  oszlop  után  található  két  információs  oszlopban  a  17.  oszlop  összesen 

adatából azon gyermekeket szükséges feltüntetni, akik 2, illetve 3 főként vehetők 
figyelembe az igénylés során.

A 18-35. pontok a 2008/2009. nevelési év általános iskolai oktatására, vonatkoznak
(18-21.  pont:  alsó  tagozat,  22-35.  pont:  felső  tagozat).  A pontok  szerkezete  azonos  az 
óvodára  vonatkozó  oszlopok  szerkezetével,  kitöltésük  is  –  az  1-4,  illetve  az  5-8. 
évfolyamokból adódó eltérésekkel értelem szerint – hasonlóan történik. 
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A 36-54. pontok a 2009/2010. nevelési év általános iskolai oktatására, vonatkoznak 
(36-40.  pont:  alsó  tagozat,  41-54.  pont:  felső  tagozat).  A pontok  szerkezete  azonos  az 
óvodára  vonatkozó  oszlopok  szerkezetével,  kitöltésük  is  –  az  1-4,  illetve  az  5-8. 
évfolyamokból adódó eltérésekkel értelem szerint – hasonlóan történik.  

A 21.,  35.,  40.,  és a 54. oszlopok után található két információs oszlopban az előttük 
található összesen oszlopok adataiból azon tanulókat szükséges feltüntetni, akik 2, illetve 
3 főként vehetők figyelembe az igénylés során.

A  felső tagozatos összevont osztályok  számára a munkalap külön oszlopokat tartalmaz a 
2008/2009-es  és  a  2009/2010-as  tanévre  vonatkozóan  is,  így  ezen  osztályokat  a  nem 
összevont  osztályoktól  külön,  a  megfelelő  oszlopokban kell  szerepeltetni!  A 8.  számú 
melléklet  IV.  Kiegészítő  szabályok  2.3.4.  pontja  alapján  nem  jár  támogatás  abban  az 
esetben, ha felső tagozaton összevont osztály van (ezt a táblázat is figyelembe veszi).  Az 
összevont  osztályok  nem  összevontként  való  feltüntetése  a  táblázatban  valótlan 
adatközléssel kapcsolatos jogi problémákat vet fel!

2. A „2.2.1. (int társ)” munkalap

A munkalapot kizárólag az intézményfenntartó társulások által fenntartott intézmények 
esetében kell kitölteni!

• Az 1. pont az óvodák fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulások (amely 
alatt  minden esetben  a helyi  önkormányzatok társulásairól  és  együttműködéséről 
szóló  1997.  évi  CXXXV.  törvény 8.,  9.,  16.  §-ai  szerint  létrehozott  társulásokat 
értjük),  által  fenntartott  óvodák  jelölését  szolgálja.  A  jelölés  során  az  általános 
szabályok 2-4. pontjait szükséges alkalmazni. 

• A  2. oszlopban  az  intézményfenntartó  társulás(ok)  által  fenntartott  intézmény(ek) 
intézményegységeibe  járó  gyermekeinek  számát  kell  jelölni  valamennyi  feladat-
ellátási  helyen (!!!) (valamennyi  gyermeket  be  kell  írni,  abba  a  sorba,  amely 
településen feladat-ellátási hely található. Így az intézmény székhelyének sorába be 
kell  írni  az  összes  olyan  gyermek számát,  akik  azon a  településen  működő feladat-
ellátási  helyre/helyekre, vagyis az intézményi társulás székhelyen található óvodájába 
járnak. A tagintézmény sorába azon gyerekek számát kell beírni,  akik az intézményi 
társulás  tagóvodájába  járnak.).  Amelyik  településhez  a  2.  oszlopban  nem  kerül 
beírásra az feladat-ellátási helyre járó gyerekek száma, azon településeknél a 16. és 
17.  oszlopok szerinti  „bejárókat”  és  „iskolabuszosokat”  sem veszi  figyelembe  a 
táblázat.

A 2. oszlop után található két információs oszlopban a 2. oszlop összesen adatából azon 
gyermekeket  szükséges  feltüntetni,  akik  2,  illetve  3  főként  vehetők  figyelembe  az 
igénylés során.

FIGYELEM!!!  A  adatlapon  található  segédoszlopok  az  intézmény  székhelyénél 
részletezendő  gyermek/tanulólétszám  még  nem  részletezett  részét  mutatják.  Ezen 
számot  a  táblázat  automatikusan  számítja  a  beírt  adatok  alapján.  Az 
intézményfenntartó  társulásba  járó  összes  gyermekek/tanulók  számát  mindig  a 
székhely település sorában kell részletezni. Amennyiben a segédoszlop értéke 0, úgy 
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megfelelően részletezett  a gyermekek/  tanulók száma,  ha pozítiv szám, úgy még az 
oszlopban található számmal azonos számú gyermek/tanuló részletezése szükséges. Ha 
pedig negatív szám van a segédoszlopban,  úgy több gyermeket/tanulót  helyeztek el 
korcsoportos bontásban, mint amennyit az intézményben jelöltek. Az adatlapok csak 
abban az esetben tekinthetők megfelelően kitöltöttnek, amennyiben a segédoszlopban 
található érték nulla.

• A 3.  pontot az intézményi társulás székhely településének sorában szükséges kitölteni, 
amennyiben  az  intézményben  vannak  nemzeti,  etnikai  kisebbségek  nevelésére, 
oktatására szervezett  csoportok, és amely intézmény(ek) alapító okirata tartalmazza a 
nemzeti-etnikai  kisebbségi  feladatok  ellátását.  Ezen  intézmények esetében szükséges 
feltüntetni az intézményben nemzetiségi csoport(ok)ba járó összes (azaz az intézmény 
székhelyére illetve tagintézményeibe járó) gyermekek számát

• A  4. pont  a  3.  ponthoz  kapcsolódik,  a  3.  pont  szerinti  csoportok  számát  kell  itt 
feltüntetni. 

• 5.  pont:  a  nemzetiségi  csoportok  esetében  jelzi,  hogy  e  csoportok  teljesítik-e  az 
átlaglétszám-feltételeket.

• A  6-15. pontokat  az  önállóan  fenntartott  óvodáknál  ismertetett  módon kell  kitölteni 
(azonban e pontokhoz már nem szabad a nemzetiségi, etnikai csoportokba járó, a 
3-4. pontoknál már feltüntetett gyermekek/csoportok számát újból beírni!).

• A 16. pontban az egyes intézményfenntartó társulások által fenntartott intézmény(ek)be 
bejáró  gyermekek számát  szükséges  feltüntetni.  Valamennyi  intézményfenntartó 
társulás  által  fenntartott  intézmény  esetében  szükséges  feltüntetni  azon  gyermekek 
számát, akik az adott településen működő óvodai intézménybe, illetve tagintézménybe 
más  településről  járnak  be  (intézményfenntartó  társulás  által  fenntartott  intézmény 
kistérségen kívüli településen működő intézményegységébe bejáró gyermekek számát is 
szükséges feltüntetni a táblázatban, a kiegészítő sorokon feltüntetett kistérségen kívüli 
település  sorában.).  Ez  az  oszlop  szolgál  a  bejáró  és  az  intézmény 
székhelyén/telephelyén  helyben  tanuló  gyermekek  utáni  támogatás 
meghatározására  (8.  számú  melléklet  IV.  2.2.1.  aa)  és  ab)  pontjai  szerinti 
támogatás). Ezért  a  nemzetiségi,  illetve  a  nem  nemzetiségi  csoportba  járó 
gyermekek számát ennél  az oszlopnál egyaránt fel  szükséges  tüntetni! A bejáró 
gyerekek számát annál a településnél kell feltüntetni, AHOVÁ bejárnak!

• A 17. pontban az egyes intézményfenntartó társulások által fenntartott intézménybe járó 
iskolabusszal  utaztatott  gyermekek számát  szükséges feltüntetni  annál  a  településnél, 
ahova  a  gyermekek  iskolabusszal  bejárnak  Ez  az  oszlop  szolgál  az  iskolabusszal 
bejáró gyermekek utáni támogatás meghatározására (a törvény–javaslat 8. számú 
melléklet IV. 2.2.1.  ba) pontja szerinti  támogatás). Ezért a nemzetiségi,  illetve a 
nem nemzetiségi csoportba járó gyermekek számát ennél az oszlopnál egyaránt fel 
szükséges tüntetni! Az iskolabusszal bejáró gyerekek számát annál a településnél 
kell feltüntetni, AHOVÁ iskolabusszal bejárnak!

• A 18. pontban az egyes intézményfenntartó társulások által fenntartott intézménybe járó 
külterületről  iskolabusszal  utaztatott  gyermekek számát  szükséges  feltüntetni  annál  a 
településnél,  ahol  a  gyermekek  iskolabusszal  járnak  Ez  az  oszlop  szolgál  az 
iskolabusszal  bejáró  gyermekek  utáni  15%-os  támogatás  meghatározására  (a 
törvény-javaslat 8. számú melléklet IV. 2.2.1. bb) pontja szerinti támogatás). Ezért 
a nemzetiségi, illetve a nem nemzetiségi csoportba járó gyermekek számát ennél az 
oszlopnál egyaránt fel szükséges tüntetni! Az iskolabusszal bejáró gyerekek számát 
annál a településnél kell feltüntetni, AHOL iskolabusszal utaznak!
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A 2008/2009. tanévben az 1-4. évfolyamra vonatkozó oszlopok tekintetében a 34. oszlop 
elvárt jelölése a kistelepülési tagintézményi feladat szabályozását követi: 
A közoktatási intézmény tagintézményének sorában 
- 1-sel kell jelölni, ha az intézmény teljesíti a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
szóló  11/1994.  (VI.8.)  MKM  rendelet  39/E.  §-ában  meghatározott  feltételeket,  és  a 
gyermekek, tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtól biztosított,
- 0-val kell jelölni, ha a fenti feltételek nem teljesülnek.
Erre azért van szükség, mert az 1-sel jelölt sorok esetében kétszeres támogatás vehető 
igénybe, a tagintézménybe járó óvodások és 1-4. évfolyamos tanulók után, ha a település 
1500 fős vagy az alatti és vagy társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott,  vagy  országos  átlagot  jelentősen  meghaladó  munkanélküliséggel  sújtott 
település.

A  20 000 fő  lakosságszám  feletti  települési  önkormányzatok  területén  működő, 
intézményi társulás által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az 
alaptámogatás  –  mindkét  nevelési  év/tanév  vonatkozásában  –  kizárólag  abban  az 
esetben vehető igénybe,  ha a bejáró gyermekek, tanulók lakóhelye (ennek hiányában 
tartózkodási  helye)  az  intézményi  társulásban  részt  vevő  településen  van.  Ennek 
megfelelően a 16.,  28.,  41.,  61.,  76.,  és  98 oszlopokban a 20 000 fő feletti  települések 
sorában bejáró tanulónak kizárólag az írható be, akinek a lakóhelye (tartózkodási helye) 
az intézményi társulásban részt vevő településen van.

Ezen szabályokat – az önállóan fenntartott közoktatási  intézményekre vonatkozókkal 
együtt a továbbiakban értelemszerűen alkalmazni szükséges a 2009/2010. nevelési évben 
és az iskolai oktatás esetében is (19-100. oszlopok). 

Valamennyi  feladat-ellátási  helyen és valamennyi  évfolyamon, azaz az alsó és a felső 
tagozatok  esetében  is  ki  kell  tölteni  a  feladat-ellátási  helyeken  tanulók  számára 
rákérdező (32., 45., 65., 80.) oszlopokat!!!

A 2009/2010. nevelési évre vonatkozó feladatellátásnál a tervezett számokat szükséges 
feltüntetni.  Amennyiben  pl.  új  intézményfenntartó  társulást  szerveznek,  azt  annak 
megfelelően kell jelölni. 

A 33. és a 68. oszlopok kitöltése szintén kötelező!!! Ebben az oszlopban kell az alábbiak 
szerint megjelölni, hogy a 2008/2009. és 2009/2010. tanévben az érintett tagintézmény:

• „0”:  2007.  január  1-je  után  lett  tagintézmény  és  van  7-8.  évfolyam  a 
tagintézményben, vagy

• „1”:  2007.  január  1-je  után  lett  tagintézmény  és  nincs  7-8.  évfolyam  a 
tagintézményben, vagy

• „2”: 2007. január 1-je előtt is tagintézmény volt.

Az alábbi pontok esetében a
–  2009.  január  1-jét  követően  intézményi  társulás  vagy  többcélú  kistérségi  társulás 
fenntartásába kerülő, továbbá
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–  2009.  január  1-jét  követően  a  Közokt.  tv.  121.  §  (1)  bekezdése  szerinti 
intézményátszervezésben érintett közoktatási intézmények esetén

a) A 20. és a 66. és 81. oszlopok kitöltése szintén kötelező!!! Ebben az oszlopban kell az 
alábbiak szerint megjelölni, hogy a 2009/2010. tanévben az intézményi társulás:
Amennyiben

• a fenntartó intézményi társulás székhely települése nem egyezik meg a közoktatási 
intézmény  székhelye  szerinti  településsel,  vagy  a  fenntartó  intézményi  társulás 
ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-
oktatás, középfokú oktatás) több önálló OM azonosítóval rendelkező intézményt tart 
fenn, jelölje 0-val

• egyéb esetben jelölje 1-sel
(Fontos, hogy valamennyi önkormányzat sorát jelölni kell, ahol társulás van).

b)  A  67.  és  a  82.  oszlopok  kitöltése  szintén  kötelező!!!  Ebben  az  oszlopban  kell  az 
alábbiak szerint  megjelölni,  hogy a  2009/2010. tanévben az  intézményi  társulás  által 
fenntartott:

• Amennyiben  az  általános  iskola  a  székhelyen  nyolc  évfolyamnál  kevesebb 
évfolyammal működik jelölje 0-val;

• egyéb esetben jelölje 1-sel
(Fontos, hogy valamennyi önkormányzat sorát jelölni kell, ahol társulás van).

d) A 69. oszlop kitöltése szintén kötelező! Ebben az oszlopban kell az alábbiak szerint 
megjelölni,  hogy  a  2009/2010.  tanévben  az  intézményi  társulás  által  fenntartott 
intézmény:

• „2”: teljesíti a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) 
MKM  rendelet  39/E.  §-ában  meghatározott  feltételeket,  és  a  gyermekek, 
tanulók  integrációs  nevelése  5.  évfolyamtól  biztosított,  továbbá  az 
intézményben  a  foglalkozásokat,  tanítási  órákat  a  Közokt.  tv-ben 
meghatározott  végzettséggel  és  szakképzettséggel  rendelkező  pedagógusok 
tartják meg;

• „1”:  nem  teljesíti  az  integrációs  feltételeket,  de  az  intézményben  a 
foglalkozásokat, tanítási órákat a Közokt. tv-ben meghatározott végzettséggel 
és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tartják meg,

• „0”:  a  foglalkozásokat,  tanítási  órákat nem a Közokt.  tv-ben meghatározott 
végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tartják meg.

Erre azért van szükség, mert az 2-sel jelölt sorok esetében kétszeres támogatás vehető 
igénybe a tagintézménybe járó óvodások és 1-4. évfolyamos tanulók után, ha a település 
1500 fős vagy az alatti és vagy társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott,  vagy  országos  átlagot  jelentősen  meghaladó  munkanélküliséggel  sújtott 
település.

3.  A  „2.2.1.  (TKT  fennt.2008-2009)”  valamint  „2.2.1.  (TKT  fennt.2009-2010)” 
munkalapok
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A munkalapokat kizárólag a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmények 
esetében kell kitölteni! A 2008/2009. tanévre és a 2009/2010. tanévre vonatkozó adatokat 
külön munkalapon kell feltüntetni.

A  munkalapon,  vagyis  a  többcélú  kistérségi  társulás  által  fenntartott  intézmények 
esetében nem önkormányzatsoros a táblázat, hanem intézmény-soros. 

Ez  azt  jelenti,  hogy  az  egyes  –  Társulás  által  fenntartott  –  feladat-ellátási  helyeket  kell 
(székhelyek,  más  településen  található  tagintézmények)  külön-külön  sorokban  felvenni  a 
táblázatba. 
Ezen  feladat-ellátási  helyekhez  kell  aztán  a  kitöltés  közben  a  megfelelő  oszlopban 
kiválasztani azt a települést, ahol az adott intézményegység található. 

Az 1. pontban kell jelölni – az általános szabályok 3. pontjában foglaltaknak megfelelően 
–  a  2008/2009,  illetve  a  2009/2010  nevelési  év/tanévre  vonatkozóan  a  Társulás  által 
fenntartott intézményt. Az intézmény székhelyét és az egyes tagintézményeit külön sorban 
kell  felvenni.  (Pl.  T_2.1  a  székhely,  T_2.2;  T_2.3;  T_2.4  a  más  településeken  levő 
tagintézmények jelölése.)

A Társulás által fenntartott intézmény lehet csak óvoda, általános iskola, vagy óvoda 
és általános iskola együtt, illetve egységes iskola (óvodával vagy anélkül). 
A munkalap nem tartalmaz külön jelölési lehetőséget az óvodák, általános iskolák, 
egységes  iskolák  9-13.  évfolyama  számára,  az  1.  pontban  megadott  jelölés  az 
intézmény egészére érvényes, a 2008/2009-as, illetve a 2009/2010. tanévben (tehát pl. 
nem jelölhető egyazon intézmény óvodája T_3.1;  T_3.2-vel,  az általános iskolája meg 
T_1.1;  T_1.2-vel.  Az  1.  oszlopban  megadott  jelölés  fog  vonatkozni  az  intézmény 
óvodájára és iskolájára is, pl. T_1.1; T_1.2). 

Ennek  a  rendezési  elvnek  köszönhetően  a  táblázat  sorai  az  intézményeket 
tartalmazzák,  így  kezelhetővé  válik,  ha  például  egy  településen  a  Társulás  több 
közoktatási intézményt is fenntart (ekkor a másik intézményt új sorban kell felvenni.). 

• A 2. pontban az 1. pontbeli intézmény nevét kell feltüntetni az intézményhez tartozó 
valamennyi sorban.

• A  3. pontban azt a települést kell kiválasztani, ahol az intézményegység (székhely- 
vagy a székhelytől eltérő településen levő intézményegység) található.

• A 4. pontba a 3. pontbeli település KSH kódja megjelenik.

Mindkét munkalap alábbi felépítésű:

Óvoda: 5-14. oszlopig
Általános iskola 1-4. évfolyam: 15-25. oszlopig,
Általános iskola 5-8. évfolyam: 26-41. oszlopig,
Egységes iskola 9-13. évfolyam (gimnázium és szakközépiskola 9-13. évfolyam és szakiskola 
9-10. évfolyam): 42-50. oszlopig.
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A munkalap pontjai a Társulás által fenntartott óvodákra, iskolákra vonatkoznak. Az oszlopok 
az  önálló  és  az  intézményfenntartó  társulások  által  fenntartott  közoktatási  intézményekre 
vonatkozó munkalapok oszlopaihoz hasonló szerkezetűek. Kitöltésük is ennek megfelelően 
történik,  az  önálló  és  intézményi  társulás  általi  fenntartású  intézményekre  fentebb  leírtak 
értelemszerű alkalmazásával. 

A  2008/2009-es  munkalapon  a  48.  „Fontos  kitölteni!”  oszlop  a  kistelepülési 
tagintézményi feladat szabályozását követi: 
A közoktatási intézmény tagintézményének sorában 
• 1-sel  kell  jelölni,  ha  az  intézmény  teljesíti  a  nevelési-oktatási  intézmények 

működéséről  szóló  11/1994.  (VI.8.)  MKM  rendelet  39/E.  §-ában  meghatározott 
feltételeket, és a gyermekek, tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtól biztosított,

•  0-val kell jelölni, ha a fenti feltételek nem teljesülnek.

Erre azért van szükség, mert az 1-sel jelölt sorok esetében kétszeres támogatás vehető 
igénybe a tagintézménybe járó 1-4. évfolyamos tanulók után, ha a település  1500 fős 
vagy az alatti és vagy társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, 
vagy országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település.

A  2009/2010-es  munkalapon  a  költségvetési  törvény-javaslat  alapján  a  48.  „Fontos 
kitölteni!” oszlop a kistelepülési tagintézményi támogatást követi az alábbiak szerint:
A közoktatási intézmény tagintézményének sorában:

• 2-sel  kell  jelölni,  ha  az  intézmény  teljesíti  a  nevelési-oktatási  intézmények 
működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott 
feltételeket,  és  a  gyermekek,  tanulók  integrációs  nevelése  5.  évfolyamtól 
biztosított,  továbbá  az  intézményben  a  foglalkozásokat,  tanítási  órákat  a 
Közokt.  tv-ben  meghatározott  végzettséggel  és  szakképzettséggel  rendelkező 
pedagógusok tartják meg;

• 1-sel kell jelölni, ha az intézmény nem teljesíti az integrációs feltételeket, de az 
intézményben  a  foglalkozásokat,  tanítási  órákat  a  Közokt.  tv-ben 
meghatározott  végzettséggel  és  szakképzettséggel  rendelkező  pedagógusok 
tartják meg,

• 0-val kell jelölni, ha az intézményben a foglalkozásokat, tanítási órákat nem a 
Közokt.  tv-ben  meghatározott  végzettséggel  és  szakképzettséggel  rendelkező 
pedagógusok tartják meg.

A 2009/2010-es munkalapon az info8 és a 48. oszlop között Fontos kitölteni feliratú oszlop 
kitöltése valamennyi sorban kötelező. 
Amennyiben

• 2009. január 1-jét követően átvett vagy átszervezett intézményről van szó és az 
általános iskola a székhelyen nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működik 
jelölje 0-val;

• egyéb esetben jelölje 1-sel (akkor is ha korábban átvett intézményről van szó)
(Fontos, hogy valamennyi önkormányzat sorát jelölni kell, ahol Társulás tartja fenn az 
intézményt).

Az alsó és a felső tagozatok esetében is ki kell tölteni a feladat-ellátási helyeken tanulók 
számára rákérdező (mindkét munkalapon a 16. és a 26.) oszlopokat!!!
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FIGYELEM!!!  A  adatlapon  található  segédoszlopok  az  intézmény  székhelyénél 
részletezendő  gyermek/tanulólétszám  még  nem  részletezett  részét  mutatják.  Ezen 
számot  a  táblázat  automatikusan  számítja  a  beírt  adatok  alapján.  Az 
intézményfenntartó társulásba járó összes gyermekek/tanulók számát mindig a székhely 
település sorában kell részletezni. Amennyiben a segédoszlop értéke 0, úgy megfelelően 
részletezett  a  gyermekek/  tanulók  száma,  ha  pozitív  szám,  úgy  még  az  oszlopban 
található  számmal  azonos  számú  gyermek/tanuló  részletezése  szükséges.  Ha  pedig 
negatív  szám  van  a  segédoszlopban,  úgy  több  gyermeket/tanulót  helyeztek  el 
korcsoportos bontásban, mint amennyit az intézményben jelöltek.  Az adatlapok csak 
abban az esetben tekinthetők megfelelően kitöltöttnek, amennyiben a segédoszlopban 
található érték nulla.

FONTOS! 
A hibás  adatközlés  jogi  következményeire  tekintettel  az  egységes  iskolára vonatkozó 
sorokba (azon sorok, ahol a 9-13. évfolyamon is szerepelnek létszámadatok) kizárólag azon 
intézményegységek adatai írhatók be, melyek valóban az egységes iskola részei (vagyis 
egy intézményt képeznek, egyetlen OM azonosító alatt)!
A  nem  egységes  iskola  részeként,  hanem  külön  intézményként  működő  óvodákat, 
általános  iskolákat  új  sorokban,  eltérő  kódolással  kell  feltüntetni  akkor  is,  ha  az 
egységes iskolával azonos településen működnek.

II. Közoktatási szakszolgálati feladatok

FIGYELEM!!!:  A  szakszolgálati  feladatok  igénylése  az  előző  évektől  eltérően 
történik az alábbiak szerint:

A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátásával kapcsolatos támogatási igények jelzése 
a „2.2.2.-2.3. feladatok” és a „szakszolgálati adatok” munkalapon történik. 

A  feladatellátás  időtartamára  vonatkozó  –  „hónapok”  –  oszlopokat  minden  ellátott 
önkormányzat  sorában  ki  kell  tölteni  (a  hónapok  számának  lenyíló  menüből  való 
kiválasztásával, nem pedig a hónap számának beírásával)!

Amennyiben egy pedagógiai  szakszolgálati  feladatot egész  évben ellátnak,  de a nyári 
szünet alatt szünetel a feladatellátás, azt is 12 havi ellátásként kell megjelölni. De ha pl. 
csak áprilisban indul egy szakszolgálati  feladat  ellátása,  és tart  év végéig,  akkor a május-
decemberi  időszakot  tekintve  8  havi  ellátást  kell  megjelölni  (ebben  az  esetben,  ha  a 
kötelezően választandó két szakszolgálati feladat egyikéről van szó, ténylegesen csak 4 havi 
támogatás  vehető  igénybe,  tekintettel  arra,  hogy  a  közoktatási  intézményi  feladat  és  a  
szakszolgálati  feladat együttes ellátása csak szeptembertől teljesül).

Fontos: Az 1-18. pontok kitöltése alapján az un. „Szakszolgálat-info” tábla tartalmazza 
önkormányzat  sorosan  szakszolgálati  feladatonként,  hogy  az  adott  önkormányzat 
megfelel-e a feltételeknek és hány hónapra lehet az adott önkormányzatnál ellátásban 
részesülőket figyelembe venni. Ennek megfelelően szükséges az ellátottak becsült számát 
a „2.2.2.-2.3. feladatok” munkalapon a megfelelő oszlopokban feltüntetni.
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• Az  1.  pontban a logopédiai  ellátás pedagógiai  szakszolgálati  feladat ellátásában részt 
vevő önkormányzatokat szükséges jelölni „1”-sel a megfelelő sorban.

• A 2. pontban kell megadni a feladatellátás időtartamát (hogy 2009. évben hány hónapon 
keresztül látja el a Társulás a feladatot).

• A  3. pontban  a  logopédiai  ellátásban  részesülő  2009.  január-augusztus  között 
ellátottak számát szükséges jelölni az ellátási helyeken (megfelelő önkormányzat(ok) 
sorában).

• A 4. pontban a gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásában részt vevő 
önkormányzatokat szükséges jelölni „1”-sel a megfelelő sorban.

• Az  5. pontban  kell  megadni  a  feladatellátás  időtartamát  (hogy  2009.  évben  hány 
hónapon keresztül látja el a Társulás a feladatot).

• A  6. pontban  a  gyógytestnevelésben  részesülő  2009.  január-augusztus  között 
ellátottak számát szükséges jelölni az ellátási helyeken (megfelelő önkormányzat(ok) 
sorában).

• A  7.  pontban a nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásában részt 
vevő önkormányzatokat szükséges jelölni „1”-sel a megfelelő sorban. 

• A 8. pontban kell megadni a feladatellátás időtartamát (hogy 2009. évben hány hónapon 
keresztül látja el a Társulás a feladatot).

• A  9. pontban  a  nevelési  tanácsadásban  részesülő  2009.  január-augusztus  között 
ellátottak számát szükséges jelölni az ellátási helyeken (megfelelő önkormányzat(ok) 
sorában).

• A  10.  pontban a továbbtanulási,  pályaválasztási  tanácsadás pedagógiai  szakszolgálati 
feladat ellátásában részt vevő önkormányzatokat szükséges jelölni „1”-sel a megfelelő 
sorban.

• A  11. pontban  kell  megadni  a  feladatellátás  időtartamát  (hogy  2009.  évben  hány 
hónapon keresztül látja el a Társulás a feladatot).

• A  12. pontban  a  továbbtanulási,  pályaválasztási  tanácsadásban  részesülő  ellátottak 
számát  a többi feladattól eltérően egész évre szükséges jelölni  az ellátási  helyeken 
(megfelelő önkormányzat(ok) sorában).

• A 13.  pontban a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás pedagógiai 
szakszolgálati feladat ellátásában részt vevő önkormányzatokat szükséges jelölni „1”-sel 
a megfelelő sorban.

• A  14. pontban  kell  megadni  a  feladatellátás  időtartamát  (hogy  2009.  évben  hány 
hónapon keresztül látja el a Társulás a feladatot).

• A 15. pontban a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozásban részesülő 
2009. január-augusztus között ellátottak számát szükséges jelölni az ellátási helyeken 
(megfelelő önkormányzat(ok) sorában).

• A 16. pontban a fejlesztő felkészítés pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásában részt 
vevő önkormányzatokat szükséges jelölni „1”-sel a megfelelő sorban.

• A  17. pontban  kell  megadni  a  feladatellátás  időtartamát  (hogy  2009.  évben  hány 
hónapon keresztül látja el a Társulás a feladatot).

• A  18. pontban  a  fejlesztő  felkészítésben  részesülő  2009.  január-augusztus  között 
ellátottak számát szükséges jelölni az ellátási helyeken (megfelelő önkormányzat(ok) 
sorában).

FONTOS! Amennyiben valamely település mellett a megfelelő pontban nem szerepel „1” 
(azaz nincs megjelölve, hogy a feladat ellátásában a település részt vesz), úgy az összesítő 
adatlap a mutatószámok összesítésénél nem veszi figyelembe az adott település adatait!!!
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A „szakszolgálati adatok” adatlapon:

• A  1. pontban  a  logopédiai  ellátásban  részesülő  2009.  szeptember-december között 
valamennyi  ellátott számát  szükséges  jelölni  az  ellátási  helyeken  (megfelelő 
önkormányzat(ok) sorában).

• A  2.  pontban  az  1.  pontban  ellátottak  közül  azok  számát  szükséges  megadni,  akik 
számára  a  Társulás  2009.  szeptember-december  között  a  szolgáltatást  lakóhelyükön, 
vagy abban az intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.

• A  3. pontban  a  gyógytestnevelésben  részesülő  2009.  szeptember-december  között 
valamennyi  ellátott  számát  szükséges  jelölni  az  ellátási  helyeken  (megfelelő 
önkormányzat(ok) sorában).

• A  4.  pontban  a  3.  pontban  ellátottak  közül  azok  számát  szükséges  megadni,  akik 
számára  a  Társulás  2009.  szeptember-december  között  a  szolgáltatást  lakóhelyükön, 
vagy abban az intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.

• A 5. pontban a nevelési tanácsadásban részesülő  2009. szeptember-december között 
valamennyi  ellátott   számát  szükséges  jelölni  az  ellátási  helyeken  (megfelelő 
önkormányzat(ok) sorában).

• A  6.  pontban  az  5.  pontban  ellátottak  közül  azok  számát  szükséges  megadni,  akik 
számára  a  Társulás  2009.  szeptember-december  között  a  szolgáltatást  lakóhelyükön, 
vagy abban az intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.

• A 7. pontban a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozásban részesülő 
2009. szeptember-december között valamennyi ellátott  számát szükséges jelölni az 
ellátási helyeken (megfelelő önkormányzat(ok) sorában).

• A  8.  pontban  a  7.  pontban  ellátottak  közül  azok  számát  szükséges  megadni,  akik 
számára  a  Társulás  2009.  szeptember-december  között  a  szolgáltatást  lakóhelyükön, 
vagy abban az intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.

• A 9. pontban a fejlesztő felkészítésben részesülő  2009. szeptember-december között 
valamennyi  ellátott számát  szükséges  jelölni  az  ellátási  helyeken  (megfelelő 
önkormányzat(ok) sorában).

• A  10.  pontban  a  9.  pontban  ellátottak  közül  azok  számát  szükséges  megadni,  akik 
számára  a  Társulás  2009.  szeptember-december  között  a  szolgáltatást  lakóhelyükön, 
vagy abban az intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.

III. Szociális intézményi feladat

A  szociális  intézményi  feladat  ellátásával  kapcsolatos  támogatási  igények  jelzése  a 
„2.2.2.-2.3. feladatok” munkalapon történik. 

A  költségvetési  törvény  már  nem  teszi  lehetővé,  hogy  az  év  közben  megkezdődő 
feladatellátás után a Társulás időarányos támogatást igényeljen. 

A Társulás  e  támogatásra  akkor  jogosult,  ha  a  szociális  törvény  szerinti  szakosított 
ellátást biztosító intézmények közül legalább egy intézménytípus esetében biztosítja a 
közös feladatellátást. Ennek egyik módja, hogy a Társulás tartja fenn az intézményt. A 
másik  módja,  hogy  a  korábban  két  települési  önkormányzat  által  külön-külön 
fenntartott  intézményeket  legkésőbb  2006.  január  31-étől  intézményi  társulás  egy 
intézményként tartsa fenn.
Új elem, hogy a többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag
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 a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott 
intézményben, továbbá

 intézményi  társulás  által  fenntartott  –  2008. évben  e  jogcímen 
támogatásban részesülő – intézményben

ellátottak után vehet igénybe. Így a 2009. január 1-jét követően intézményi társulás vagy 
2009.  január  31-ét  követően  többcélú  kistérségi  társulás  fenntartásába  adott 
intézmények után nem igényelhető támogatás.

A feladatellátás kezdő hónapjára vonatkozó oszlopokat minden ellátott önkormányzat 
sorában ki kell tölteni (az ellátás időtartamának lenyíló menüből való kiválasztásával, nem 
pedig a hónap számának beírásával)! 

A  21-28. pontok  az  időskorúak  ápolást,  gondozást  nyújtó  otthona  intézményhez 
kapcsolódnak:

• A  21. pontban  jelölendő  a  feladatellátás  szerkezete.  Az  általános  szabályok  2-4. 
pontjaiban leírt jelölést (T_1.1; T_1.2; T_2.1, stb.) kell alkalmazni abban az esetben, ha 
az  adott  településen  van olyan  intézmény/intézményegység,  melyet  a  többcélú 
kistérségi  társulás tart fenn.  (a székhely szerinti  települést  a T_x.1-gyel,  a további 
intézményegységek a T_x.2, T_x.3, stb. jelöléssel kell ellátni.) 

Azon  településeken,  melyeken  a  feladat  ellátására  nem  működik  külön 
intézményegység,  de  a  Társulás  által  fenntartott  intézmény –  a  településre  is  kiterjedő, 
hatályos működési engedély birtokában – ellátja számukra a feladatot,  az  „ET”  (ellátott 
település) jelölést kell alkalmazni.
Ugyanígy az „ET” jelölést kell használni azon települések sorában is, melyek számára az 
ellátást egy másik Társulás által fenntartott intézmény biztosítja.

• A  22. pontban a  többcélú  kistérségi  társulás  által  fenntartott  intézmény  esetében  a 
feladatellátás  kezdő  hónapját  kell  megjelölni  (ami  a  működési  engedély  megszerzését 
követő  hónapot  jelenti,  ha  2009.  folyamán  kezdődik  a  feladatellátás).  A  táblázat  a 
következő  jelöléseket  alkalmazza:  január=0;  március=2;  április=3;  május=4;  június=5; 
július=6;  augusztus=7;  szeptember=8;  október=9;  november=10;  december=11.  (Azért 
nem szerepel a február, mert ha a Társulás 2008. január 31-éig rendelkezett működési 
engedéllyel,  akkor  12  havi  támogatás  igényelhető.  Így  ha  a  januárban  megszerzett 
működési  engedély  alapján  január  31-éig  megkezdődött  a  feladatellátás,  akkor 
januárt kell jelölni, és így 12 havi támogatás igényelhető. Amennyiben februártól van 
működési engedély, úgy a következő hónaptól, márciustól igényelhető a támogatás, és a 
fenti kódolás alapján 2-t kell kiválasztani ezen oszlopnál) Kizárólag megfelelő, érvényes 
működési  engedély  birtokában  tekinthető  ellátottnak  a  feladat!  Időarányos 
támogatás  esetén  a  támogatási  jogosultság  kezdő  időpontja  a  működési  engedély 
megszerzését követő hó első napja (pl. ha a működési engedély hatályba lépésének 
dátuma: május 2.,  úgy a Társulást  júniustól 7 havi  támogatás  illeti  meg és  a  22. 
oszlopban 5-t kell kiválasztani).

• A  23. pontban kell jelezni, hogy a 22. pontban megjelölt kezdő időpontot követően 
2008.  évben  hány hónapon  keresztül  történik  a  feladatellátás  (időarányos  támogatás 
igényelhető).  A  feladatellátás  időtartamába  a  22.  pontban  megjelölt  hónap  is 
beleszámítandó! Fontos  ellenőrizni,  hogy  az  oszlopban  levő  cellák  a  2009.  évi 
feladatellátás tényleges időtartamát mutassák! (Ennek akkor van jelentősége, ha például 
egy  régóta  működő  intézményi  társulástól  átveszi  a  többcélú  kistérségi  társulás  az 
intézmény fenntartását.  Ekkor ugyanis az intézményi társulás után már nem 12 havi, 
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hanem csak időarányos támogatás igényelhető, ugyanígy a többcélú kistérségi társulás 
által  fenntartott  intézmény  után  az  év  fennmaradó  részére  igényelhető  időarányos 
támogatás.)

• A  24. pont  tartalmazza  az  ellátottak  számát,  a  Társulás  által  fenntartott  intézmény 
székhelyén, illetve telephelyén jelölve.

• A 25-28. pontokat az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok (pl. I_1.1, 
I_1.2),  valamint  az  intézményi  társulás  által  fenntartott  intézmény által  ellátott 
önkormányzatok soraiban (ET) kell kitölteni.

• A  25. pontban  jelölendő  a  feladatellátás  szerkezete.  Az  általános  szabályok  2-4. 
pontjaiban leírt jelölést (I_1.1; I_1.2; I_2.1, stb.) kell alkalmazni abban az esetben, ha az 
adott  településen  van olyan  intézmény/intézményegység,  melyet  olyan 
intézményfenntartó  társulás  tart  fenn,  melynek  székhelye  a  kistérség  területén 
található.  (Intézményegységnél  a  székhely szerinti  települést  a  I_x.1-gyel,  a  további 
intézményegységek a I_x.2, I_x.3, stb. jelöléssel kell ellátni.)

Azon  településeken,  melyeken  a  feladat  ellátására  nem  működik  külön 
intézményegység,  de  intézményi  társulás  által  fenntartott  intézmény  –  a  településre  is 
kiterjedő, hatályos működési engedély birtokában – ellátja számukra a feladatot, az  „ET” 
(ellátott település) jelölést kell alkalmazni.
Ugyanígy az „ET” jelölést kell használni azon települések sorában is, melyek számára az 
ellátást egy másik Társulás által fenntartott, vagy a Társulás határán kívüli székhellyel 
rendelkező intézményi társulás intézménye biztosítja.

• A 26. pontban az intézményi társulás által fenntartott intézmény esetében a feladatellátás 
kezdő hónapját kell megjelölni (ami a működési engedély megszerzését követő hónapot 
jelenti, ha 2008. folyamán kezdődik a feladatellátás). A táblázat a következő jelöléseket 
alkalmazza:  január=0; március=2; április=3; május=4; június=5; július=6; augusztus=7; 
szeptember=8; október=9; november=10; december=11. (Azért nem szerepel a február, 
mert ha a Társulás 2009. január 31-éig rendelkezett működési engedéllyel, akkor 12 havi 
támogatás igényelhető.  Így  ha a januárban megszerzett  működési engedély alapján 
január 31-éig megkezdődött a feladatellátás, akkor januárt kell jelölni, és így 12 havi 
támogatás igényelhető. Amennyiben februártól van működési engedély, úgy a következő 
hónaptól,  márciustól  igényelhető  a  támogatás,  és  a  fenti  kódolás  alapján  2-t  kell 
kiválasztani  ezen  oszlopnál)  Kizárólag  megfelelő,  érvényes  működési  engedély 
birtokában  tekinthető  ellátottnak  a  feladat!  Időarányos  támogatás  esetén  a 
támogatási jogosultság kezdő időpontja a működési engedély megszerzését követő hó 
első napja (pl. ha a működési engedély hatályba lépésének dátuma: május 2., úgy a 
Társulást  júniustól  7  havi  támogatás  illeti  meg  és  a  22.  oszlopban  5-t  kell 
kiválasztani).

• A 27. pontban kell jelezni, hogy a 25. pontban megjelölt kezdő időpontot követően 2009. 
évben  hány  hónapon  keresztül  történik  a  feladatellátás  (időarányos  támogatás 
igényelhető).  A  feladatellátás  időtartamába  a  26.  pontban  megjelölt  hónap  is 
beleszámítandó! Fontos  ellenőrizni,  hogy  az  oszlopban  levő  cellák  a  2008.  évi 
feladatellátás tényleges időtartamát mutassák! (Ennek akkor van jelentősége, ha például 
egy  régóta  működő  intézményi  társulástól  átveszi  a  többcélú  kistérségi  társulás  az 
intézmény fenntartását.  Ekkor  ugyanis  az  intézményi  társulás  után  már  nem 12  havi, 
hanem  csak  időarányos  támogatás  igényelhető,  a  feladat  intézményi  társulás  általi 
ellátásának  időtartamát  ide  kel  beírni!  Ugyanígy  a  többcélú  kistérségi  társulás  által 
fenntartott intézmény után az év fennmaradó részére igényelhető időarányos támogatás.) 

Természetesen a feladatellátás időtartama egy önkormányzat sorában (vagyis a 23. és a 
27. pontok összege) maximum 12 hónap lehet!
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• A  28. pont  tartalmazza  az  ellátottak  számát,  a  Társulás  által  fenntartott  intézmény 
székhelyén, illetve telephelyén jelölve.

• A 29-36. pontok – a fentiekhez hasonló szerkezetben – az időskorúak és fogyatékosok 
gondozóházának fenntartására vonatkoznak.

• A  37-44.  pontok  –  a  fentiekhez  hasonló  szerkezetben  –  a  pszichiátriai  és 
szenvedélybetegek átmeneti otthonának fenntartására vonatkoznak.

Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény és a benyújtott törvényjavaslat 
között a figyelembe vehető ellátottak száma tekintetében van különbség (nemcsak a 3. 
számú  melléklet,  hanem  a  8.  számú  melléklet  e  támogatására  vonatkozó  szabályai 
változtak).

− A törvényjavaslat szerint a naponta ténylegesen ellátottak száma,
− az  elfogadott  törvény szerint  a  Szoctv.  94/B. §-ának  (1) bekezdésében 

meghatározott megállapodást kötött személyek száma
Elszámolási szabály: nem vehetők figyelembe a 30 napnál folyamatosan hosszabb 
ideig távolmaradók (kivéve a nappali melegedőt igénybe vevőket).

alapján kell meghatározni az ellátottak létszámát.

Változatlanul nem lehet figyelembe venni a kizárólag étkeztetésben részesülőket.

• A  45-52. pontok  –  a  fentiekhez  hasonló  szerkezetben  –  a  hajléktalanok  átmeneti 
szállására vonatkoznak.

Az  ellátottak számának meghatározása  a fenti feladatoknál:  Egész évre vetített ellátotti 
számot szükséges feltüntetni (mely alapján a táblázat a beírt ellátási hónapok alapján 
számítja a mutatót).

IV. Szociális alapszolgáltatási feladat

A szociális alapszolgáltatási feladat ellátásával kapcsolatos támogatási igények jelzése az 
a „2.4. feladat” munkalapokon történik. 

A  költségvetési  törvény-javaslat  lehetővé  teszi,  hogy  az  év  közben  megkezdődő 
feladatellátás  után a Társulás  időarányos támogatást igényeljen.  Így az  is  lehetséges, 
hogy a feladatellátás módjának év közbeni változását a normatív támogatás is kövesse 
(pl. ha a külön megállapodás általi feladatellátást felváltja az intézményi társulás, vagy 
intézményi társulás intézményét átveszi a többcélú kistérségi társulás).

A kitöltendő táblázat minden egyes szociális alapszolgáltatási feladat esetében tartalmaz 
egy,  a  „Feladatellátás  kezdeti  időpontjára  vonatkozó”  és  egy,  az  „Év  közbeni 
feladatellátás módosulás”-ra vonatkozó részt. 
Az „Év közbeni feladatellátás módosulás”-ra vonatkozó oszlopokat kizárólag abban az 
esetben kell kitölteni, ha valamelyik soron (valamelyik településnél) év közben változás 
történt  a  feladat  ellátásában  (új  feladat  megjelenése,  vagy  az  ellátási  forma 
megváltozása, pl. külön megállapodás helyett intézményi társulás).  

A feladatellátás kezdő hónapjára vonatkozó oszlopokat minden ellátott önkormányzat 
sorában ki kell tölteni (az ellátás időtartamának lenyíló menüből való kiválasztásával, nem 
pedig a hónap számának beírásával)!
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A  Társulás  a  szociális  alapszolgáltatási  feladatok ellátását  – a  szociális  étkezetés 
kivételével – biztosíthatja:
– intézményfenntartóként,
– szervező tevékenységével létrehozott olyan –  a Ttv. 8., 9. és 16. §-a 

szerinti – intézményi társulások útján, melyek:
– lakosságszáma  a  családsegítés,  házi  segítségnyújtás  és  nappali 

ellátás  alapszolgáltatási  feladatok  esetében  legalább  3  000  fő. 
Amennyiben ez azért nem teljesíthető, mert a többcélú kistérségi 
társulásban  a  feladatot  vállaló  önkormányzatok  lakosságszáma 
nem  éri  el  a  3  000  főt,  úgy  közvetlenül  a  többcélú  kistérségi 
társulásnak kell a feladatellátást biztosítania,

– a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  támogató  szolgálat  és 
közösségi  ellátások,  mint  alapszolgáltatási  feladatok  esetében 
megfelelnek a Szoctv.-ben előírt feladatszervezési előírásoknak,

– a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött ellátási szerződés (E) útján (kizárólag a nem állami 
fenntartóval kötött szerződéseket értjük ezen ellátási  forma alatt  – amennyiben a 
feladatot önkormányzat látja el, úgy külön megállapodással „K” szükséges jelölni), 

– továbbá  külön  megállapodás  keretében  a  többcélú  kistérségi  társulás  székhely 
településének  önkormányzata  vagy  a  társulás  más  tagjának  intézménye  útján  (K).  A 
többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott 
feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat 
vagy intézményének működési engedélye legalább további két települési önkormányzat 
közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a települések lakosságszámának együttesen 
legalább  3000  főnek  kell  lennie.  További  feltétel,  hogy  azon  önkormányzatok  és 
intézményeik,  melyek  területén  a  többcélú  kistérségi  társulás  a  szociális 
alapszolgáltatás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem 
rendelkezhetnek az adott szociális alapszolgáltatás(ok) ellátásához kapcsolódó működési 
engedéllyel.

A Társulás a szociális étkezetés ellátását biztosíthatja:
– intézményfenntartóként,
– szervező tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-

a szerinti – intézményi társulások útján.

Az E és K szerinti  feladat-ellátási  lehetőségeket  az  általános szabályok  5. pontja szerint 
szükséges jelölni.

A kistérség  határán  átnyúló  feladatellátás  esetén  abban  az  esetben, ha  a  normatív 
támogatás  igénylésére  nem  a  Társulás  jogosult,  vagyis  a  feladatot  ellátó  intézményt 
fenntartója/a feladatellátás biztosítója: 

− más Társulás, 
− vagy  olyan  intézményi  társulás,  vagy  nem  állami  fenntartó,  melynek 

székhelye nem a kistérség területén található, 
− külön megállapodás esetén a feladatot ellátó települési önkormányzat más 

kistérségben található,
akkor  az  ellátott  önkormányzatok  sorában  az  „IT”  jelölés  alkalmazandó. (Például  ha 
intézményfenntartó  társulás  látja  el  a  házi  segítségnyújtás  feladatot,  és  annak  székhely 
települése más kistérségben található, akkor az összes így ellátott település sorában az „IT” 
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jelölést kell  alkalmaznia a Társulásnak. A szomszédos Társulás,  mely jogosult a normatív 
támogatásra, hiszen a székhely település nála található, saját adatlapján majd fölveszi ezen 
önkormányzatokat, és jelöli a feladatellátást az általános szabályok 4. pontja szerinti módon.)

Az „IT” jelöléssel ellátott önkormányzatot a táblázat a feladat ellátásánál beleszámolja 
az  „50-60%-os  kistérségi  lefedettségbe”  (lásd  a  8.  számú  melléklet  IV.  Kiegészítő 
szabályok 1.1. pontjánál), azonban e települések ellátottai/szolgálatai után támogatás nem 
jár (ennek megfelelően a táblázat sem számolja).

Amennyiben kistérség  határán  átnyúló  feladatellátás  esetén  a  normatív  támogatás 
igénylésére  a  Társulás  jogosult,  az  adatlapot  az  általános  szabályok  4.  pontjának 
megfelelően kell kitölteni.

A „2.4. feladatok” munkalap kitöltése:
• Az 1. pontban a családsegítés feladatot ellátó intézményi társulásokat (pl. I_1.1) vagy 

Társulást (T_1.1), továbbá K-t, E-t, illetve IT-t szükséges jelölni. 
• A  2. pontban a  feladatellátás  kezdő  hónapját  kell  megjelölni  (ami  a  működési 

engedély  megszerzését  követő  hónapot  jelenti,  ha  2009.  folyamán  kezdődik  a 
feladatellátás). A táblázat a következő jelöléseket alkalmazza: január=0; március=2; 
április=3;  május=4;  június=5;  július=6;  augusztus=7;  szeptember=8;  október=9; 
november=10; december=11. (Azért nem szerepel a február, mert ha legkésőbb 2009. 
január 31-ére megvolt a működési engedély, akkor 12 havi támogatás igényelhető. Így 
ha a januárban megszerzett  működési engedély alapján februárban kezdődött 
meg  a  feladatellátás,  akkor  is  januárt  kell  jelölni,  és  így  12  havi  támogatás 
igényelhető. Amennyiben  februártól  van  működési  engedély,  úgy  a  következő 
hónaptól,  márciustól  igényelhető  a  támogatás,  és  ezt  is  kell  beírni  az  oszlopba.) 
Kizárólag  megfelelő,  hatályos,  az  ellátott  településekre  kiterjedő  működési 
engedély  birtokában  tekinthető  ellátottnak  a  feladat!  Időarányos  támogatás 
esetén  a  támogatási  jogosultság  kezdő  időpontja  a  működési  engedély 
megszerzését  követő  hó  első  napja  (pl.  ha  a  működési  engedély  hatályba 
lépésének dátuma: május 2.,  úgy a Társulást  júniustól  7  havi  támogatás  illeti 
meg).

• A 3. pontban kell jelezni, hogy a 2. pontban megjelölt kezdő időpontot követően 2009. 
évben hány hónapon keresztül történik a feladatellátás a megjelölt formában (időarányos 
támogatás igényelhető). A feladatellátás időtartamába a 2. pontban megjelölt hónap 
is  beleszámítandó! Fontos  ellenőrizni,  hogy  az  oszlopban  levő  cellák  a  2009.  évi 
feladatellátás tényleges időtartamát mutassák! 

− Példa 1.: Ha egy régóta működő intézményi társulástól a február 17-én módosult 
működési  engedély  alapján  márciustól  átveszi  a  többcélú  kistérségi  társulás  a 
feladat ellátását, akkor az intézményi társulás után már nem 12 havi, hanem csak 2 
havi  időarányos  támogatás  igényelhető,  a  feladat  intézményi  társulás  általi 
ellátásának időtartamát ide, a 3. pontba kell beírni! Ugyanígy a többcélú kistérségi 
társulás által  ellátott  feladat  után az év fennmaradó részére 10 havi  időarányos 
támogatás igényelhető, melyet majd a 4-6. pontoknál lehet feltüntetni.

− Példa 2.: Ha a családsegítést külön megállapodás keretében látják el júliusig, majd 
augusztustól  ezt  a  feladatellátási  formát  felváltja  az  intézményi  társulás  (a 
megfelelő,  július 1-től  érvényes működési  engedély birtokában),  akkor  a  külön 
megállapodás  után már nem 12 havi,  hanem csak 7 havi  időarányos támogatás 
igényelhető, a feladat külön megállapodásban történő ellátásának időtartamát ide, a 
3. pontba kell beírni! Ugyanígy az intézményi társulás által ellátott feladat után az 
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év fennmaradó részére 5 havi időarányos támogatás igényelhető, melyet majd a 
4-6. pontoknál lehet feltüntetni.

Természetesen a feladatellátás időtartama (vagyis a 3. és a 6. pontok összege) maximum 
12 hónap lehet!

• A 4-6. pontokat csak abban az esetben kell kitölteni, ha van olyan település, ahol a 
feladatellátás 1. pontban megjelölt formája később, év közben megváltozik  (pl. a 
külön  megállapodást  intézményi  társulás,  vagy  a  többcélú  kistérségi  társulás  váltja)! 
Ebben az esetben a 4. oszlopot valamennyi, az 1. oszlopban ellátottként megjelölt 
település esetén ki kell tölteni! 

• A  4.  pontban  a családsegítés feladatot ellátó intézményi társulásokat (pl. I_1.1) vagy 
Társulást (T_1.1), továbbá K-t, E-t, illetve IT-t szükséges jelölni.  Ha van legalább 1 
olyan település, ahol változik a feladatellátási forma, akkor a 4. ponthoz tartozó 
sorokat valamennyi olyan település esetén ki kell tölteni, amelyek az 1. pontban is 
meg  lettek  jelölve.  Ebben  az  esetben  azon  településekhez,  ahol  nem változik  a 
feladatellátási forma, az 1. pontban alkalmazott jelölést kell ismét beírni.

• Az  5. pontban a  4.  pontban  jelölt  formájú  feladatellátás  kezdő  hónapját  kell 
megjelölni (ami a működési engedély megszerzését követő hónapot jelenti, ha 2008. 
folyamán  kezdődik  a  feladatellátás).  Csak  azokat  a  sorokat  kell  kitölteni,  ahol 
változik a feladatellátás  formája! A táblázat  a  következő jelöléseket  alkalmazza: 
január=0;  március=2;  április=3;  május=4;  június=5;  július=6;  augusztus=7; 
szeptember=8;  október=9;  november=10;  december=11.  (Azért  nem  szerepel  a 
február, mert ha legkésőbb 2009. január 31-ére megvolt a működési engedély, akkor 
12 havi támogatás igényelhető. Így ha a januárban megszerzett működési engedély 
alapján februárban kezdődött meg a feladatellátás, akkor is januárt kell jelölni, 
és  így  12  havi  támogatás  igényelhető. Amennyiben  februártól  van  működési 
engedély, úgy a következő hónaptól, márciustól igényelhető a támogatás, és ezt is kell 
beírni  az  oszlopba.)  Kizárólag  megfelelő,  hatályos,  az  ellátott  településekre 
kiterjedő  működési  engedély  birtokában  tekinthető  ellátottnak  a  feladat! 
Időarányos  támogatás  esetén  a  támogatási  jogosultság  kezdő  időpontja  a 
működési  engedély  megszerzését  követő  hó  első  napja  (pl.  ha  a  működési 
engedély hatályba lépésének dátuma: május 2., úgy a Társulást júniustól 7 havi 
támogatás illeti meg).

• A 6. pontban kell jelezni, hogy az 5. pontban megjelölt kezdő időpontot követően 2009. 
évben hány hónapon keresztül történik a feladatellátás a megjelölt formában (időarányos 
támogatás  igényelhető).  Csak  azokat  a  sorokat  kell  kitölteni,  ahol  változik  a 
feladatellátás  formája!  A  feladatellátás  időtartamába  az  5.  pontban  megjelölt 
hónap is beleszámítandó! 

• A  7-9. pontok  a  házi  segítségnyújtás  feladat  ellátásának  kezdeti  időpontjára 
vonatkoznak, kitöltésük az 1-3. pontokhoz hasonló módon és elvek szerint történik.  

• A 10. pontban az ellátottak számát kell feltüntetni, az egyes települések sorában. Egész 
évre vetített ellátotti számot szükséges feltüntetni (mely alapján a táblázat a beírt 
ellátási hónapok alapján számítja a mutatót).

• A  11-13. pontok  a  házi  segítségnyújtás  feladat  ellátásának  év  közbeni  esetleges 
módosulására vonatkoznak, kitöltésük a 4-6. pontokhoz hasonló módon és elvek szerint 
történik.   A  11-14.  pontokat  csak abban az  esetben kell  kitölteni,  ha  van olyan 
település, ahol a feladatellátás 7. pontban megjelölt formája év közben megváltozik 
(pl.  a  külön  megállapodást  intézményi  társulás,  vagy  a  többcélú  kistérségi  társulás 
váltja)!  Ebben az esetben a 11.  oszlopot valamennyi,  a 7.  oszlopban ellátottként 
megjelölt település esetén ki kell tölteni! 
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• A 14. pontban az ellátottak számát kell feltüntetni, az egyes települések sorában. Egész 
évre vetített ellátotti számot szükséges feltüntetni (mely alapján a táblázat a beírt 
ellátási hónapok alapján számítja a mutatót).

• A  15-22.  pontok a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  feladatra  vonatkoznak. 
Kitöltésük megegyezik a  családsegítés  1-6.  pontokban,  illetve  a  házi  segítségnyújtás 
7-14. pontokban megismert, fent ismertetett módjával.  

• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 
szociális törvény 2008. év végi módosítása értelmében e szolgáltatást biztosíthatja

a) a házi segítségnyújtást végző szolgáltató, illetve intézmény, vagy 
b) a többcélú kistérségi társulás és az Szt. 86. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti 
önkormányzat,  úgy,  hogy  a  házi  segítségnyújtást  az  Szt.  90.  §  (4)  bekezdése 
szerinti megállapodás útján biztosítja.

Ezért az adott szolgáltatóhoz tartozó önkormányzatok sorát 1-sel kell jelölni a 22. és 
23. pontok közötti „Fontos kitölteni” feliratú oszlopban, ha az adott szolgáltató a 
házi  segítségnyújtásról  is  gondoskodik,  vagy ha külön megállapodás  alapján más 
önkormányzat a házi segítségnyújtásról gondoskodik. 

• A 23-30. pontok a szociális étkeztetés feladatra vonatkoznak. Kitöltésük megegyezik a 
családsegítés 1-6. pontokban, illetve a házi segítségnyújtás 7-14. pontokban megismert, 
fent ismertetett módjával (azzal a különbséggel, hogy e feladatnál az ellátási szerződés 
és  külön  megállapodás  útján  történő  feladat-ellátás  nem  elismert  feladat-szervezési 
megoldás).  

A nappali ellátások esetében külön oszlopok szolgálnak a feladatellátás jelölésére aszerint, 
hogy a feladatot 

a) a Társulás által fenntartott intézmény tartja fenn, vagy 
b) intézményfenntartó  társulás,  külön  megállapodás,  vagy  ellátási  szerződés 

keretében történik a feladatellátás. 

Ennek  megfelelően  a nappali  ellátások  esetében  a  többcélú  kistérség  által  végzett 
feladatellátást  a  rendelkezésre  álló  külön oszlopban kell  megjelölni,  akár egész  éves, 
akár időarányos feladatellátásról van szó.

Egyéb tekintetben ezen oszlopok (43-78.) kitöltése is megegyezik a fent bemutatottal.

V. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak 
támogatása

A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak ellátásával 
kapcsolatos támogatási igények jelzése a „2.5.-2.8. feladatok” munkalapon történik. 

A  költségvetési  törvény  már  nem  teszi  lehetővé,  hogy  az  év  közben  megkezdődő 
feladatellátás után a Társulás időarányos támogatást igényeljen. 

E feladat ellátása esetén a normatív támogatás csak akkor igényelhető, ha a kistérség 
területén működő valamennyi átmeneti gondozást biztosító intézménytípus valamennyi 
intézménye  a  Társulás  fenntartásában,  vagy  intézményi  társulás  fenntartásában 
működik.
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Új elem,  összhangban a  szociális  intézményi  feladat  esetében bemutatott  változással, 
hogy a többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag

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

 intézményi  társulás  által  fenntartott  –  2008. évben  e  jogcímen 
támogatásban részesülő – intézményben

ellátottak után vehet igénybe. Így a 2009. január 1-jét követően intézményi társulás vagy 
2009.  január  31-et  követően  többcélú  kistérségi  társulás  fenntartásába  adott 
intézmények után nem igényelhető támogatás.

A feladatellátás kezdő hónapjára vonatkozó oszlopokat minden ellátott önkormányzat 
sorában ki kell tölteni (az ellátás időtartamának lenyíló menüből való kiválasztásával, nem 
pedig a hónap számának beírásával)!

• Az  1.  pontban  a  helyettes  szülői  hálózat  keretében  –  a  Társulás  által  biztosított 
feladatellátás esetén  – az ellátottak számát szükséges megjelölni az egyes települési 
önkormányzatoknál.  Egész évre vetített ellátotti számot szükséges feltüntetni (mely 
alapján a táblázat a beírt ellátási hónapok alapján számítja a mutatót).

• A  2. pontban a  többcélú  kistérségi  társulás  által  fenntartott  intézmény  esetében  a 
feladatellátás  kezdő  hónapját  kell  megjelölni  (ami  a  működési  engedély  megszerzését 
követő  hónapot  jelenti,  ha  2009.  folyamán  kezdődik  a  feladatellátás).  A  táblázat  a 
következő  jelöléseket  alkalmazza:  január=0;  március=2;  április=3;  május=4;  június=5; 
július=6;  augusztus=7;  szeptember=8;  október=9;  november=10;  december=11.  (Azért 
nem szerepel  a  február,  mert  ha  legkésőbb  2009.  január  31-ére  megvolt  a  működési 
engedély,  akkor  12  havi  támogatás  igényelhető.  Így  ha  a  januárban  megszerzett 
működési  engedély  alapján  februárban  kezdődött  meg  a  feladatellátás,  akkor  is 
januárt kell jelölni, és így 12 havi támogatás igényelhető. Amennyiben februártól van 
működési engedély, úgy a következő hónaptól, márciustól igényelhető a támogatás, és ezt 
is  kell  beírni  az  oszlopba.)  Kizárólag  megfelelő,  hatályos,  az  ellátott  településekre 
kiterjedő működési engedély birtokában tekinthető ellátottnak a feladat! Időarányos 
támogatás  esetén  a  támogatási  jogosultság  kezdő  időpontja  a  működési  engedély 
megszerzését követő hó első napja (pl. ha a működési engedély hatályba lépésének 
dátuma: május 2., úgy a Társulást júniustól 7 havi támogatás illeti meg).

• A 3. pontban kell jelezni, hogy a 2. pontban megjelölt kezdő időpontot követően 2009. 
évben  hány  hónapon  keresztül  történik  a  feladatellátás  (időarányos  támogatás 
igényelhető).  A  feladatellátás  időtartamába  a  2.  pontban  megjelölt  hónap  is 
beleszámítandó! Fontos  ellenőrizni,  hogy  az  oszlopban  levő  cellák  a  2009.  évi 
feladatellátás tényleges időtartamát mutassák! (Ennek akkor van jelentősége, ha például 
egy  régóta  működő  intézményi  társulástól  átveszi  a  többcélú  kistérségi  társulás  az 
intézmény fenntartását.  Ekkor ugyanis az intézményi társulás után már nem 12 havi, 
hanem csak időarányos támogatás igényelhető, ugyanígy a többcélú kistérségi társulás 
által  fenntartott  intézmény  után  az  év  fennmaradó  részére  igényelhető  időarányos 
támogatás.)

• A 4. pontban a helyettes szülői hálózat keretében – intézményfenntartó társulás által 
biztosított feladatellátás esetén  – az ellátottak számát szükséges megjelölni az egyes 
települési  önkormányzatoknál.  Egész  évre  vetített  ellátotti  számot  szükséges 
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feltüntetni  (mely alapján a táblázat  a beírt ellátási  hónapok alapján számítja a 
mutatót).

• Az 5. pontban az intézményi társulás által fenntartott intézmény esetében a feladatellátás 
kezdő hónapját kell megjelölni (ami a működési engedély megszerzését követő hónapot 
jelenti, ha 2009. folyamán kezdődik a feladatellátás). A táblázat a következő jelöléseket 
alkalmazza:  január=0; március=2; április=3; május=4; június=5; július=6; augusztus=7; 
szeptember=8; október=9; november=10; december=11. (Azért nem szerepel a február, 
mert  ha  legkésőbb 2009.  január  31-ére  megvolt  a  működési  engedély,  akkor  12  havi 
támogatás igényelhető.  Így  ha a januárban megszerzett  működési engedély alapján 
februárban kezdődött meg a feladatellátás,  akkor is januárt kell jelölni, és így 12 
havi  támogatás  igényelhető. Amennyiben  februártól  van  működési  engedély,  úgy  a 
következő hónaptól, márciustól igényelhető a támogatás, és ezt is kell beírni az oszlopba.) 
Kizárólag megfelelő, hatályos, az ellátott településekre kiterjedő működési engedély 
birtokában  tekinthető  ellátottnak  a  feladat!  Időarányos  támogatás  esetén  a 
támogatási jogosultság kezdő időpontja a működési engedély megszerzését követő hó 
első napja (pl. ha a működési engedély hatályba lépésének dátuma: május 2., úgy a 
Társulást júniustól 7 havi támogatás illeti meg).

• A 6. pontban kell jelezni, hogy az 5. pontban megjelölt kezdő időpontot követően 2009. 
évben  hány  hónapon  keresztül  történik  a  feladatellátás  (időarányos  támogatás 
igényelhető).  A  feladatellátás  időtartamába  az  5.  pontban  megjelölt  hónap  is 
beleszámítandó! Fontos  ellenőrizni,  hogy  az  oszlopban  levő  cellák  a  2009.  évi 
feladatellátás tényleges időtartamát mutassák! (Ennek akkor van jelentősége, ha például 
egy  régóta  működő  intézményi  társulástól  átveszi  a  többcélú  kistérségi  társulás  az 
intézmény fenntartását.  Ekkor ugyanis az intézményi társulás után már nem 12 havi, 
hanem csak időarányos támogatás igényelhető, ugyanígy a többcélú kistérségi társulás 
által  fenntartott  intézmény  után  az  év  fennmaradó  részére  igényelhető  időarányos 
támogatás.)

• A  7.  pontban  a  Társulás  által  fenntartott  gyermekek  átmeneti  otthona  esetében 
jelölendő a feladatellátás szerkezete. Az általános szabályok 2-4. pontjaiban leírt jelölést 
(T_1.1; T_1.2; T_2.1, stb.) kell alkalmazni abban az esetben, ha az adott településen van 
olyan intézmény/intézményegység,  melyet  a többcélú kistérségi  társulás  tart fenn. 
(Intézményegységnél  a  székhely  szerinti  települést  T_x.1-gyel,  a  további 
intézményegységek a T_x.2, T_x.3, stb. jelöléssel kell ellátni.) 

Azon  településeken,  melyeken  a  feladat  ellátására  nem  működik  külön 
intézményegység,  de  a  Társulás  által  fenntartott  intézmény –  a  településre  is  kiterjedő, 
hatályos  működési engedély birtokában – ellátja számukra a feladatot, az  „ET”  (ellátott 
település) jelölést kell alkalmazni.
Ugyanígy az „ET” jelölést kell használni azon települések sorában is, melyek számára az 
ellátást egy másik Társulás által fenntartott intézmény biztosítja.

• A  8. pontban a  többcélú  kistérségi  társulás  által  fenntartott  intézmény  esetében  a 
feladatellátás  kezdő  hónapját  kell  megjelölni  (ami  a  működési  engedély  megszerzését 
követő  hónapot  jelenti,  ha  2009.  folyamán  kezdődik  a  feladatellátás).  A  táblázat  a 
következő  jelöléseket  alkalmazza:  január=0;  március=2;  április=3;  május=4;  június=5; 
július=6;  augusztus=7;  szeptember=8;  október=9;  november=10;  december=11.  (Azért 
nem szerepel  a  február,  mert  ha  legkésőbb  2009.  január  31-ére  megvolt  a  működési 
engedély,  akkor  12  havi  támogatás  igényelhető.  Így  ha  a  januárban  megszerzett 
működési  engedély  alapján  februárban  kezdődött  meg  a  feladatellátás,  akkor  is 
januárt kell jelölni, és így 12 havi támogatás igényelhető. Amennyiben februártól van 
működési engedély, úgy a következő hónaptól, márciustól igényelhető a támogatás, és ezt 
is  kell  beírni  az  oszlopba.)  Kizárólag  megfelelő,  hatályos,  az  ellátott  településekre 
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kiterjedő működési engedély birtokában tekinthető ellátottnak a feladat! Időarányos 
támogatás  esetén  a  támogatási  jogosultság  kezdő  időpontja  a  működési  engedély 
megszerzését követő hó első napja (pl. ha a működési engedély hatályba lépésének 
dátuma: május 2., úgy a Társulást júniustól 7 havi támogatás illeti meg).

• A 9. pontban kell jelezni, hogy a 8. pontban megjelölt kezdő időpontot követően 2009. 
évben  hány  hónapon  keresztül  történik  a  feladatellátás  (időarányos  támogatás 
igényelhető).  A  feladatellátás  időtartamába  a  8.  pontban  megjelölt  hónap  is 
beleszámítandó! Fontos  ellenőrizni,  hogy  az  oszlopban  levő  cellák  a  2009.  évi 
feladatellátás tényleges időtartamát mutassák! (Ennek akkor van jelentősége, ha például 
egy  régóta  működő  intézményi  társulástól  átveszi  a  többcélú  kistérségi  társulás  az 
intézmény fenntartását.  Ekkor ugyanis az intézményi társulás után már nem 12 havi, 
hanem csak időarányos támogatás igényelhető, ugyanígy a többcélú kistérségi társulás 
által  fenntartott  intézmény  után  az  év  fennmaradó  részére  igényelhető  időarányos 
támogatás.)

• A 10. pontban kell jelölni az ellátottak számát, a fenntartott intézmény székelye, illetve 
telephelye szerinti  település sorában.  Egész évre vetített  ellátotti  számot szükséges 
feltüntetni  (mely alapján a táblázat  a beírt ellátási  hónapok alapján számítja a 
mutatót).

• A  11.  pontban  az intézményi társulás által fenntartott  gyermekek átmeneti otthona 
esetében jelölendő a feladatellátás szerkezete. Az általános szabályok 2-4. pontjaiban 
leírt  jelölést  (I_1.1;  I_1.2;  I_2.1,  stb.)  kell  alkalmazni  abban az esetben,  ha az adott 
településen  van olyan  intézmény/intézményegység,  melyet  intézményi  társulás  tart 
fenn.   (Intézményegységnél  a  székhely  szerinti  települést  I_x.1-gyel,  a  további 
intézményegységek a I_x.2, I_x.3, stb. jelöléssel kell ellátni.) 

Azon  településeken,  melyeken  a  feladat  ellátására  nem  működik  külön 
intézményegység,  de  a  Társulás  által  fenntartott  intézmény –  a  településre  is  kiterjedő, 
hatályos  működési engedély birtokában – ellátja számukra a feladatot, az  „ET”  (ellátott 
település) jelölést kell alkalmazni.
Ugyanígy az „ET” jelölést kell használni azon települések sorában is, melyek számára az 
ellátást egy másik Társulás által fenntartott, vagy a Társulás határán kívüli székhellyel 
rendelkező intézményi társulás intézménye biztosítja.

• A 12. pontban az intézményi társulás által fenntartott intézmény esetében a feladatellátás 
kezdő hónapját kell megjelölni (ami a működési engedély megszerzését követő hónapot 
jelenti, ha 2008. folyamán kezdődik a feladatellátás). A táblázat a következő jelöléseket 
alkalmazza:  január=0; március=2; április=3; május=4; június=5; július=6; augusztus=7; 
szeptember=8; október=9; november=10; december=11. (Azért nem szerepel a február, 
mert  ha  legkésőbb 2009.  január  31-ére  megvolt  a  működési  engedély,  akkor  12  havi 
támogatás igényelhető.  Így  ha a januárban megszerzett  működési engedély alapján 
februárban kezdődött meg a feladatellátás,  akkor is januárt kell jelölni, és így 12 
havi  támogatás  igényelhető. Amennyiben  februártól  van  működési  engedély,  úgy  a 
következő hónaptól, márciustól igényelhető a támogatás, és ezt is kell beírni az oszlopba.) 
Kizárólag megfelelő, hatályos, az ellátott településekre kiterjedő működési engedély 
birtokában  tekinthető  ellátottnak  a  feladat!  Időarányos  támogatás  esetén  a 
támogatási jogosultság kezdő időpontja a működési engedély megszerzését követő hó 
első napja (pl. ha a működési engedély hatályba lépésének dátuma: május 2., úgy a 
Társulást júniustól 7 havi támogatás illeti meg).

• A  13. pontban kell jelezni, hogy a 12. pontban megjelölt kezdő időpontot követően 
2009.  évben  hány hónapon keresztül  történik  a  feladatellátás  (időarányos  támogatás 
igényelhető).  A  feladatellátás  időtartamába  a  12.  pontban  megjelölt  hónap  is 
beleszámítandó! Fontos  ellenőrizni,  hogy  az  oszlopban  levő  cellák  a  2009.  évi 
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feladatellátás tényleges időtartamát mutassák! (Ennek akkor van jelentősége, ha például 
egy  régóta  működő  intézményi  társulástól  átveszi  a  többcélú  kistérségi  társulás  az 
intézmény fenntartását.  Ekkor ugyanis az intézményi társulás után már nem 12 havi, 
hanem csak időarányos támogatás igényelhető, ugyanígy a többcélú kistérségi társulás 
által  fenntartott  intézmény  után  az  év  fennmaradó  részére  igényelhető  időarányos 
támogatás.)

• A 14. pontban kell jelölni az ellátottak számát, a fenntartott intézmény székelye, illetve 
telephelye szerinti  település sorában.  Egész évre vetített  ellátotti  számot szükséges 
feltüntetni  (mely alapján a táblázat  a beírt ellátási  hónapok alapján számítja a 
mutatót).

• A  15-22.  pontok  a  családok  átmeneti  otthona  feladatra  vonatkoznak.  Kitöltésük  a 
gyermekek  átmeneti  otthonára  vonatkozó  7-14.  oszlopokéhoz  hasonlóan  történik,  a 
fentiekben leírtak szerint. 

VI.  A  többcélú  kistérségi  társulások  gyermekjóléti  alapellátási  feladatainak 
támogatása

A gyermekjóléti alapellátási feladattal kapcsolatos támogatási igények jelzése a „2.5.-2.8. 
feladatok” munkalapon történik. 

A  költségvetési  törvény-javaslat  lehetővé  teszi,  hogy  az  év  közben  megkezdődő 
feladatellátás  után a Társulás  időarányos támogatást igényeljen.  Így az  is  lehetséges, 
hogy a feladatellátás módjának év közbeni változását a normatív támogatás is kövesse 
(pl. ha a külön megállapodás általi feladatellátást felváltja az intézményi társulás, vagy 
intézményi társulás intézményét átveszi a többcélú kistérségi társulás).

A kitöltendő táblázat minden egyes szociális alapszolgáltatási feladat esetében tartalmaz 
egy,  a  „Feladatellátás  kezdeti  időpontjára  vonatkozó”  és  egy,  az  „Év  közbeni 
feladatellátás módosulás”-ra vonatkozó részt. 
Az „Év közbeni feladatellátás módosulás”-ra vonatkozó oszlopokat kizárólag abban az 
esetben kell kitölteni, ha valamelyik soron (valamelyik településnél) év közben változás 
történt  a  feladat  ellátásában  (új  feladat  megjelenése,  vagy  az  ellátási  forma 
megváltozása, pl. külön megállapodás helyett intézményi társulás).  

A feladatellátás kezdő hónapjára vonatkozó oszlopokat minden ellátott önkormányzat 
sorában ki kell tölteni (az ellátás időtartamának lenyíló menüből való kiválasztásával, nem 
pedig a hónap számának beírásával)!

A Társulás a gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátását biztosíthatja:
– intézményfenntartóként,
– szervező tevékenységével létrehozott olyan –  a Ttv. 8., 9. és 16. §-a 

szerinti – intézményi társulások útján, melyek:
– lakosságszáma  legalább  5  000  fő.  Amennyiben  ez  azért  nem 

teljesíthető,  mert  a  többcélú  kistérségi  társulásban  a  feladatot 
vállaló önkormányzatok lakosságszáma nem éri  el  az 5 000 főt, 
úgy  közvetlenül  a  többcélú  kistérségi  társulásnak  kell  a 
feladatellátást biztosítania,

– a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött ellátási szerződés (E) útján  (kizárólag a nem állami 
fenntartóval kötött szerződéseket értjük ezen ellátási  forma alatt  – amennyiben a 
feladatot önkormányzat látja el, úgy külön megállapodással „K” szükséges jelölni), 
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– továbbá  külön  megállapodás  keretében  a  többcélú  kistérségi  társulás  székhely 
településének  önkormányzata  vagy  a  társulás  más  tagjának  intézménye  útján  (K).  A 
többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott 
feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat 
vagy intézményének működési engedélye legalább további két települési önkormányzat 
közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a települések lakosságszámának együttesen 
legalább  5000  főnek  kell  lennie.  További  feltétel,  hogy  azon  önkormányzatok  és 
intézményeik,  melyek  területén  a  többcélú  kistérségi  társulás  a  gyermekjóléti 
alapellátás(ok)  biztosításáról  –  külön  megállapodás  keretében  –  gondoskodik,  nem 
rendelkezhetnek az adott gyermekjóléti alapellátás(ok) ellátásához kapcsolódó működési 
engedéllyel.

Az E és K szerinti  feladat-ellátási  lehetőségeket  az  általános szabályok  5. pontja szerint 
szükséges jelölni.

A kistérség  határán  átnyúló  feladatellátás  esetén  abban  az  esetben, ha  a  normatív 
támogatás  igénylésére  nem  a  Társulás  jogosult,  vagyis  a  feladatot  ellátó  intézményt 
fenntartója/a feladatellátás biztosítója: 

− más Társulás, 
− vagy  olyan  intézményi  társulás,  vagy  nem  állami  fenntartó,  melynek 

székhelye nem a kistérség területén található, 
− külön megállapodás esetén a feladatot ellátó települési önkormányzat más 

kistérségben található,
akkor  az  ellátott  önkormányzatok  sorában  az  „IT”  jelölés  alkalmazandó. (Például  ha 
intézményfenntartó társulás látja el a gyermekjóléti szolgáltatás feladatot, és annak székhely 
települése más kistérségben található, akkor az összes így ellátott település sorában az „IT” 
jelölést kell  alkalmaznia a Társulásnak. A szomszédos Társulás,  mely jogosult a normatív 
támogatásra, hiszen a székhely település nála található, saját adatlapján majd fölveszi ezen 
önkormányzatokat, és jelöli a feladatellátást az általános szabályok 4. pontja szerinti módon.)

Az „IT” jelöléssel ellátott önkormányzatot a táblázat a feladat ellátásánál beleszámolja 
az  „50-60%-os  kistérségi  lefedettségbe”  (lásd  a  8.  számú  melléklet  IV.  Kiegészítő 
szabályok 1.1. pontjánál), azonban e települések ellátottai/szolgálatai után támogatás nem 
jár (ennek megfelelően a táblázat sem számolja).

Amennyiben kistérség  határán  átnyúló  feladatellátás  esetén  a  normatív  támogatás 
igénylésére  a  Társulás  jogosult,  az  adatlapot  az  általános  szabályok  4.  pontjának 
megfelelően kell kitölteni.

• A  23.  pontban  a  gyermekjóléti  szolgáltatás  feladatot  ellátó  intézményi  társulásokat 
vagy Társulást, az általános szabályok 5. pontja szerint K-t és E-t vagy IT-t szükséges 
jelölni (lenyíló menüből való kiválasztással).

• A  24. pontban a  feladatellátás  kezdő  hónapját  kell  megjelölni  (ami  a  működési 
engedély  megszerzését  követő  hónapot  jelenti,  ha  2009.  folyamán  kezdődik  a 
feladatellátás). A táblázat a következő jelöléseket alkalmazza: január=0; március=2; 
április=3;  május=4;  június=5;  július=6;  augusztus=7;  szeptember=8;  október=9; 
november=10; december=11. (Azért nem szerepel a február, mert ha legkésőbb 2009. 
január 31-ére megvolt a működési engedély, akkor 12 havi támogatás igényelhető. Így 
ha a januárban megszerzett  működési engedély alapján februárban kezdődött 
meg  a  feladatellátás,  akkor  is  januárt  kell  jelölni,  és  így  12  havi  támogatás 
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igényelhető. Amennyiben  februártól  van  működési  engedély,  úgy  a  következő 
hónaptól,  márciustól  igényelhető  a  támogatás,  és  ezt  is  kell  beírni  az  oszlopba.) 
Kizárólag  megfelelő,  hatályos,  az  ellátott  településekre  kiterjedő  működési 
engedély  birtokában  tekinthető  ellátottnak  a  feladat!  Időarányos  támogatás 
esetén  a  támogatási  jogosultság  kezdő  időpontja  a  működési  engedély 
megszerzését  követő  hó  első  napja  (pl.  ha  a  működési  engedély  hatályba 
lépésének dátuma: május 2.,  úgy a Társulást  júniustól  7  havi  támogatás  illeti 
meg).

• A  25. pontban kell jelezni, hogy a 24. pontban megjelölt kezdő időpontot követően 
2009.  évben  hány  hónapon  keresztül  történik  a  feladatellátás  a  megjelölt  formában 
(időarányos  támogatás  igényelhető).  A feladatellátás  időtartamába a  24.  pontban 
megjelölt hónap is beleszámítandó! Fontos ellenőrizni, hogy az oszlopban levő cellák 
a 2009. évi feladatellátás tényleges időtartamát mutassák! 

− Példa 1.: Ha egy régóta működő intézményi társulástól a február 17-én módosult 
működési  engedély  alapján  márciustól  átveszi  a  többcélú  kistérségi  társulás  a 
feladat ellátását, akkor az intézményi társulás után már nem 12 havi, hanem csak 2 
havi  időarányos  támogatás  igényelhető,  a  feladat  intézményi  társulás  általi 
ellátásának időtartamát ide, a 3. pontba kell beírni! Ugyanígy a többcélú kistérségi 
társulás által  ellátott  feladat  után az év fennmaradó részére 10 havi  időarányos 
támogatás igényelhető, melyet majd a 4-6. pontoknál lehet feltüntetni.

− Példa 2.: Ha a gyermekjóléti szolgáltatást külön megállapodás keretében látják el 
júliusig,  majd  augusztustól  ezt  a  feladatellátási  formát  felváltja  az  intézményi 
társulás (a megfelelő, július 1-től érvényes működési engedély birtokában), akkor a 
külön  megállapodás  után  már  nem  12  havi,  hanem  csak  7  havi  időarányos 
támogatás  igényelhető,  a  feladat  külön  megállapodásban  történő  ellátásának 
időtartamát  ide,  a  3.  pontba  kell  beírni!  Ugyanígy  az  intézményi  társulás  által 
ellátott  feladat  után  az  év  fennmaradó  részére  5  havi  időarányos  támogatás 
igényelhető, melyet majd a 4-6. pontoknál lehet feltüntetni.

Természetesen  a  feladatellátás  időtartama  (vagyis  a  25.  és  a  28.  pontok  összege) 
maximum 12 hónap lehet!
• A 26-28. pontokat csak abban az esetben kell kitölteni, ha van olyan település, ahol 

a feladatellátás 23. pontban megjelölt formája év közben megváltozik  (pl. a külön 
megállapodást intézményi társulás, vagy a többcélú kistérségi társulás váltja)! Ebben az 
esetben a 26. oszlopot valamennyi, az 1. oszlopban ellátottként megjelölt település 
esetén ki kell tölteni! 

• A 26. pontban a gyermekjóléti szolgáltatási feladatot ellátó intézményi társulásokat (pl. 
I_1.1) vagy Társulást (T_1.1), továbbá K-t, E-t, illetve IT-t szükséges jelölni.  Ha van 
legalább  1  olyan  település,  ahol  változik  a  feladatellátási  forma,  akkor  a  26. 
ponthoz tartozó sorokat valamennyi olyan település esetén ki kell tölteni, amelyek a 
23. pontban is meg lettek jelölve. Ebben az esetben azon településekhez, ahol nem 
változik a feladatellátási forma, a 23. pontban alkalmazott jelölést kell ismét beírni.

• A  27. pontban (új  oszlop!!!)  a  26.  pontban  jelölt  formájú  feladatellátás  kezdő 
hónapját  kell  megjelölni  (ami  a  működési  engedély  megszerzését  követő  hónapot 
jelenti,  ha 2009. folyamán kezdődik a  feladatellátás).  Csak azokat a sorokat kell 
kitölteni, ahol változik a feladatellátás formája! A táblázat a következő jelöléseket 
alkalmazza:  január=0;  március=2;  április=3;  május=4;  június=5;  július=6; 
augusztus=7;  szeptember=8;  október=9;  november=10;  december=11.  (Azért  nem 
szerepel  a  február,  mert  ha  legkésőbb  2009.  január  31-ére  megvolt  a  működési 
engedély,  akkor  12 havi  támogatás  igényelhető.  Így  ha a januárban megszerzett 
működési engedély alapján februárban kezdődött meg a feladatellátás, akkor is 
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januárt kell jelölni, és így 12 havi támogatás igényelhető. Amennyiben februártól 
van  működési  engedély,  úgy  a  következő  hónaptól,  márciustól  igényelhető  a 
támogatás,  és  ezt  is  kell  beírni  az  oszlopba.)  Kizárólag  megfelelő,  hatályos,  az 
ellátott  településekre  kiterjedő  működési  engedély  birtokában  tekinthető 
ellátottnak  a  feladat!  Időarányos  támogatás  esetén  a  támogatási  jogosultság 
kezdő időpontja a működési engedély megszerzését követő hó első napja (pl. ha a 
működési  engedély  hatályba  lépésének  dátuma:  május  2.,  úgy  a  Társulást 
júniustól 7 havi támogatás illeti meg).

• A  28. pontban kell jelezni, hogy az 27. pontban megjelölt kezdő időpontot követően 
2009.  évben  hány  hónapon  keresztül  történik  a  feladatellátás  a  megjelölt  formában 
(időarányos  támogatás  igényelhető).  Csak  azokat  a  sorokat  kell  kitölteni,  ahol 
változik  a  feladatellátás  formája!  A  feladatellátás  időtartamába  a  27.  pontban 
megjelölt hónap is beleszámítandó! 

• A 29-34. pontok a gyermekek napközbeni ellátása feladatra vonatkoznak. Kitöltésük a 
gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 23-28. oszlopokéhoz hasonlóan történik, a fentiekben 
leírtak szerint. 

• A 35-40. pontok a gyermekek átmeneti gondozása feladatra vonatkoznak. Kitöltésük a 
gyermekjóléti ellátásra vonatkozó 23-28. oszlopokéhoz hasonlóan történik, a fentiekben 
leírtak szerint. 

VII. Belső ellenőrzési feladat

A  belső  ellenőrzési  feladattal  kapcsolatos  támogatási  igények  jelzése  a  „2.5.-2.8. 
feladatok” munkalapon történik. 

A  költségvetési  törvény-javaslat  lehetővé  teszi,  hogy  az  év  közben  megkezdődő 
feladatellátás  után a Társulás  időarányos támogatást igényeljen.  Így az  is  lehetséges, 
hogy a feladatellátás módjának év közbeni változását a normatív támogatás is kövesse 
(pl. ha a belső ellenőrzési  feladat intézményi társulás általi feladatellátását felváltja a 
Társulás általi feladatellátás (munkaszervezet, külső erőforrás,stb.)).

A  kitöltendő  táblázat  a  belső  ellenőrzési  feladat  esetében  is  tartalmaz  egy,  a 
„Feladatellátás  kezdeti  időpontjára vonatkozó” és  egy,  az  „Év  közbeni  feladatellátás 
módosulás”-ra vonatkozó részt. 
Az „Év közbeni feladatellátás módosulás”-ra vonatkozó oszlopokat kizárólag abban az 
esetben kell kitölteni, ha valamelyik soron (valamelyik településnél) év közben változás 
történt  a  feladat  ellátásában  (pl.  intézményi  társulás  helyett  a  Társulás  saját 
feladatellátásban, külső erőforrás bevonásával látják el a feladatot.).  

A feladatellátás kezdő hónapjára vonatkozó oszlopokat minden ellátott önkormányzat 
sorában ki kell tölteni (az ellátás időtartamának lenyíló menüből való kiválasztásával, nem 
pedig a hónap számának beírásával)!

A kistérség  határán  átnyúló  feladatellátás  esetén  abban  az  esetben, ha  a  normatív 
támogatás  igénylésére  nem  a  Társulás  jogosult,  vagyis  a  feladatot  ellátó  intézményt 
fenntartója/a feladatellátás biztosítója: 

− más Társulás, 
− vagy  olyan  intézményi  társulás,  melynek  székhelye  nem  a  kistérség 

területén található, 
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akkor  az  ellátott  önkormányzatok  sorában  az  „IT”  jelölés  alkalmazandó. (Például  ha 
intézményfenntartó társulás látja el a belső ellenőrzési feladatot, és annak székhely települése 
más kistérségben található, akkor az összes így ellátott település sorában az „IT” jelölést kell 
alkalmaznia a Társulásnak.)

Az „IT” jelöléssel ellátott önkormányzatot a táblázat a feladat ellátásánál beleszámolja 
az  „50-60%-os  kistérségi  lefedettségbe”  (lásd  a  8.  számú  melléklet  IV.  Kiegészítő 
szabályok 1.1. pontjánál), azonban az így ellátott belső ellenőrzési feladat után támogatás 
nem jár a Társulásnak.

Amennyiben kistérség  határán  átnyúló  feladatellátás  esetén  a  normatív  támogatás 
igénylésére  a  Társulás  jogosult,  az  adatlapot  az  általános  szabályok  4.  pontjának 
megfelelően kell kitölteni.

• A 41. pontban a belső ellenőrzési feladatot ellátó intézményi társulásokat az általános 
szabályok szerinti jelölés alkalmazásával szükséges feltüntetni (amennyiben a többcélú 
kistérségi  társulás  a  belső  ellenőrzés  biztosításáról  intézményi  társulások  útján 
gondoskodik,  úgy  az  egyes  intézményi  társulásban  legalább  hét  települési 
önkormányzatnak  részt  kell  vennie).  Amely  önkormányzatoknál  a  feladatot 
közvetlenül  a  Társulás  látja  el,  azt  a  sort  „T”-vel  szükséges  jelölni.  A  Társulás  a 
feladatot  közvetlenül  elláthatja  intézményfenntartással,  vagy  munkaszervezeti 
feladatellátás keretében (önálló munkaszervezetében, vagy a munkaszervezet feladatával 
megbízott  önkormányzati  hivatal  szervezeti  egységében),  illetve  külső  erőforrás 
bevonásával.  Azon  önkormányzatokat,  melyek  részére  másik  Társulás  vagy  olyan 
intézményi társulás látja el a feladatot, melynek székhely települése másik kistérséghez 
tartozik „IT”-vel szükséges jelölni (lenyíló menüből való kiválasztással).

• A 42. pontban a feladatellátás kezdő hónapját kell megjelölni. 
• A  43. pontban kell jelezni, hogy a 42. pontban megjelölt kezdő időpontot követően 

2009.  évben  hány  hónapon  keresztül  történik  a  feladatellátás  a  megjelölt  formában 
(időarányos  támogatás  igényelhető).  A feladatellátás  időtartamába a  42.  pontban 
megjelölt hónap is beleszámítandó! Fontos ellenőrizni, hogy az oszlopban levő cellák 
a 2009. évi feladatellátás tényleges időtartamát mutassák! 

Természetesen  a  feladatellátás  időtartama  (vagyis  a  43.  és  a  46.  pontok  összege) 
maximum 12 hónap lehet!

• A 44-46. pontokat csak abban az esetben kell kitölteni, ha van olyan település, ahol 
a feladatellátás 41. pontban megjelölt formája év közben megváltozik! Ebben az 
esetben a 44. oszlopot valamennyi, a 41. oszlopban ellátottként megjelölt település 
esetén ki kell tölteni! 

• A 44. pontban a belső ellenőrzési feladatot ellátó intézményi társulásokat az általános 
szabályok szerinti jelölés alkalmazásával szükséges feltüntetni (amennyiben a többcélú 
kistérségi  társulás  a  belső  ellenőrzés  biztosításáról  intézményi  társulások  útján 
gondoskodik,  úgy  az  egyes  intézményi  társulásban  legalább  hét  települési 
önkormányzatnak  részt  kell  vennie).  Amely  önkormányzatoknál  a  feladatot 
közvetlenül  a  Társulás  látja  el,  azt  a  sort  „T”-vel  szükséges  jelölni.  A  Társulás  a 
feladatot  közvetlenül  elláthatja  intézményfenntartással,  vagy  munkaszervezeti 
feladatellátás keretében (önálló munkaszervezetében, vagy a munkaszervezet feladatával 
megbízott  önkormányzati  hivatal  szervezeti  egységében),  illetve  külső  erőforrás 
bevonásával.  Azon  önkormányzatokat,  melyek  részére  másik  Társulás  vagy  olyan 
intézményi társulás látja el a feladatot, melynek székhely települése másik kistérséghez 
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tartozik  „IT”-vel  szükséges  jelölni  (lenyíló  menüből  való  kiválasztással).  Ha  van 
legalább  1  olyan  település,  ahol  változik  a  feladatellátási  forma,  akkor  a  44. 
ponthoz tartozó sorokat valamennyi olyan település esetén ki kell tölteni, amelyek a 
41. pontban is meg lettek jelölve. Ebben az esetben azon településekhez, ahol nem 
változik a feladatellátási forma, a 41. pontban alkalmazott jelölést kell ismét beírni.

• A  45. pontban a  44.  pontban  jelölt  formájú  feladatellátás  kezdő  hónapját  kell 
megjelölni (ami a működési engedély megszerzését követő hónapot jelenti, ha 2009. 
folyamán  kezdődik  a  feladatellátás).  Csak  azokat  a  sorokat  kell  kitölteni,  ahol 
változik a feladatellátás  formája! A táblázat  a  következő jelöléseket  alkalmazza: 
január=0;  március=2;  április=3;  május=4;  június=5;  július=6;  augusztus=7; 
szeptember=8;  október=9;  november=10;  december=11.  (Azért  nem  szerepel  a 
február, mert ha legkésőbb 2009. január 31-ére megvolt a működési engedély, akkor 
12 havi támogatás igényelhető. 

• A 46. pontban (új oszlop!!!) kell jelezni, hogy a 45. pontban megjelölt kezdő időpontot 
követően  2009.  évben  hány  hónapon  keresztül  történik  a  feladatellátás  a  megjelölt 
formában (időarányos támogatás igényelhető).  Csak azokat a sorokat kell kitölteni, 
ahol változik a feladatellátás formája! A feladatellátás időtartamába a 45. pontban 
megjelölt hónap is beleszámítandó!

• A  47. pontban  a  41.  és a  44.  oszlopban jelölt  települési  önkormányzatok sorában a 
költségvetési szervek számát szükséges megjelölni.  A Társulás költségvetési szerveit 
nem ebben az oszlopban szükséges feltüntetni, hanem az „Összesítő” munkalap 22. 
cellájában!

VIII.  A többcélú kistérségi  társulások mozgókönyvtári  és  egyes  közművelődési 
feladatainak támogatása

A mozgókönyvtári  és  egyes  közművelődési  feladattal  kapcsolatos  támogatási  igények 
jelzése a „2.5.-2.8. feladatok” munkalapon történik. 

A feladatellátás időtartamára vonatkozó – „hónapok” – oszlopokat minden könyvtári 
szolgáltató hellyel rendelkező önkormányzat sorában ki kell tölteni (a hónapok számának 
lenyíló menüből való kiválasztásával, nem pedig a hónap számának beírásával)!

• A  48. ponthoz tartozó oszlopban „1”-sel kell jelölni azon települési  önkormányzatok 
sorait,  ahol  nyilvános  könyvtár  nem  működik,  de  az  önkormányzat  könyvtári 
szolgáltató-helyet biztosít, és a könyvtári szolgáltatásokat megrendelte.

• A  49. pontban  az  adott  település  sorában  a  feladatellátás  2009.  évi  (szolgáltatás 
megrendelését követő hónaptól számított – január havi megrendelés esetén 12 hónap!) 
időtartamát kell megjelölni.

Az 50. pontban a Társulás nyilatkozatát kell  valamennyi  könyvtári szolgáltató-helyet 
fenntartó település sorában megjelölni, hogy vállalja-e a könyvtári szolgáltató hely 

• 1500 fő és az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két napon 
összesen legalább 6 órás nyitva tartásának

• 1500 fő feletti lakosságszámú település esetén legalább heti négy napon összesen 
legalább 12 órás nyitva tartásának 

biztosítását.
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