
2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 

Igénybejelentés 
a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008. évi költségvetési támogatásához 

1. A bejelentés célja: 
 □ igénylés  □ pótigénylés  □ lemondás 

2. A fenntartó neve: 
Székhelye: ......................................................................................................................................... 

Típusa1: egyházi jogi személy □ alapítvány □ közalapítvány □ társadalmi szervezet □ 
gazdasági társaság □ egyéni vállalkozó □ közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság □ egyéb □ 
Adószáma: ......................................................................................................................................... 
Telefonszáma: ................................................................................................................................... 
Bankszámlát vezető pénzintézet neve: .............................................................................................. 
Bankszámlaszáma: 
.......................................................................................................................................................... 
Vezető neve, beosztása, telefonszáma: ............................................................................................. 

3. A szolgáltató, intézmény neve: 
Székhelye: ........................................................................................................................................ 
Telephelye: ........................................................................................................................................ 
A szolgáltató elsődleges ellátási területe: ......................................................................................... 
Adószáma: ......................................................................................................................................... 
Ágazati azonosítója: ........................................................................................................................... 
Vezető neve, beosztása, telefonszáma: .............................................................................................. 

4. A működést engedélyező szerv igazolásának száma: ....................................................................... 

5. Mellékelem az igényelt jogcímet, az engedélyezett létszámot és a tárgyévre tervezett feladatmutatót tartalmazó 
adatlapot. 

6. Az igénylés/lemondás kezdetének időpontja: ................................................................................... 

7. Az igénybejelentés pénzügyi támogatási célra történő felhasználásához és nyilvántartásához hozzájárulok. 

8. Kijelentem, hogy a térítési díjra vonatkozó jogszabályokat betartom. 

9.2 
a) Kérem, hogy a tárgyévre vonatkozó, az Szt. 92/C. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeget 

(tartalékalapot) az éves normatív hozzájárulás összegéből az Igazgatóság utalja át az e célra nyitott 
bankszámlára. 
Bankszámlát vezető pénzintézet neve: .......................................................................................... 
Számlaszám: .................................................................................................................................. 

b) Nyilatkozom, hogy a tárgyévre vonatkozó, az Szt. 92/C. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeget 
(tartalékalapot) magam kívánom elkülöníteni. 

c) Az Szt. 92/C. § (3) bekezdése alapján pénzeszköz-elkülönítési kötelezettségem nem áll fenn. 

Az adatok hitelességét igazolom. 



Kelt: ...................................................................... 

........................................................ 
a fenntartó cégszerű aláírása  

és bélyegzője 

    

 1 Kérjük a megfelelő négyzetet „X” jellel bejelölni! 

 2 A megfelelő rész(ek) aláhúzandó(k). 

Adatlap a feladatellátási normatív hozzájárulás igényléséhez 

A fenntartó neve: ................................................................................................................................... 
Székhelye: ............................................................................................................................................. 
A szolgáltató, intézmény/telephely neve: ............................................................................................. 
Székhelye: ............................................................................................................................................. 
A szolgáltató, intézmény/telephely ágazati azonosítója: ...................................................................... 

 Az igényelt normatív állami hozzájárulás jogcíme  Engedélyezett 

férőhelyszám1 
 Tervezett  

feladatmutató2 
 Pótigénylés/ 

lemondás3 

 11/b) Gyermekjóléti központ       
 11/ca) Szociális étkeztetés régi ellátottak esetén       
 11/cb) Szociális étkeztetés új ellátottak esetén (ÖNYM 150% 
alatt) 11/cc) Szociális étkeztetés új ellátottak esetén (ÖNYM 
150% és 300% között) 

      

 11/cd) Szociális étkeztetés új ellátottak esetén (ÖNYM 300% 
fölött) 

      

 11/da) Házi segítségnyújtás régi ellátottak esetén        
 11/db) Házi segítségnyújtás új ellátottak esetén (ÖNYM 150% 
alatt) 

      

 11/dc) Házi segítségnyújtás új ellátottak esetén (ÖNYM 150% 
fölött) 

      

 11/ea) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (100%)       
 1 l/eb) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (50%)       
 11/f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás       
 11/ga) Támogató szolgáltatás (100%)       
 11/gb) Támogató szolgáltatás (50%)       
 11/ha) Közösségi ellátások (100%)        
 11/hb) Közösségi ellátások (50%)       
 11/ia) Utcai szociális munka (100%)       
 11/ib) Utcai szociális munka (50%)       
 11/j) Időskorúak nappali intézményi ellátása       
 11/k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali 
intézményi ellátása 

      

 11/l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi 
ellátása 

      

 11/m) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett 
gyermekek kedvezményes étkeztetése 

      

 12/aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás       
 12/ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 

      



 12/ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása       
 12/ba) Otthont nyújtó ellátás       
 12/bb) Utógondozói ellátás       
 12/bcaa) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása régi 
ellátottak esetén 

      

 12/bcab) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása új 
ellátottak esetén (ÖNYM 150% alatt) 

      

 12/bcac) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása új ellátottak 
esetén (ÖNYM 150% fölött) 

      

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

      

 12/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás       
 13/a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely       
 14/a) Bölcsődei ellátás       
 14/b) Családi napközi ellátás       
 14/c) Ingyenes intézményi étkeztetés       

        

 1 Az engedélyezett férőhelyszámot pótigénylés és lemondás esetén is ki kell tölteni a hatályos működési engedélyben 
szereplő férőhelyszám alapján. 

 2 A feladatmutatót két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. A tervezett feladatmutató a gyermekjóléti 
központ, falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgálat, közösségi ellátások, utcai szociális 
munka esetén (közösségi ellátások esetében ellátásonként: pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, 
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű 
ellátás) legfeljebb 1 lehet. Pótigénylés és lemondás esetén az eredeti igényjelentésben szereplő tervezett feladatmutató 
és a megelőző pótigénylések és lemondások feladatmutatójának összegét kell feltüntetni. 

 3 A feladatmutató változását két tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni. 

 4 Az éves szintre számolt 1 főre jutó személyi térítési díjak összegének intézményi átlaga. 

Kelt: .............................................................. 

........................................................ 
a fenntartó cégszerű aláírása  

és bélyegzője 

7. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 

Határidő: ................................................. 
Csatolandó: szolgáltatónkénti, intézményenkénti, telephelyenkénti táblázatok 

ADATLAP 
a nem állami és egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók és intézmények 2008. évre igényelt feladatellátási normatív 
hozzájárulásának elszámolásához 

Az adatszolgáltató fenntartó 
Neve: ...................................................................................................................................................... 

Típusa1: egyházi jogi személy □ alapítvány □ közalapítvány □ társadalmi szervezet □ 
gazdasági társaság □ egyéni vállalkozó □ közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság □ 



egyéb □ 
Címe: .................................................................................................................................................... 

I. 2008. évben a fenntartó részére a tárgyévi határozat alapján kiutalt összeg, levonva az év közben visszafizetett 
2008. évi hozzájárulás összegét 

 a) normatív állami hozzájárulás3  ........................ Ft 

 b) egyházi kiegészítő támogatás2  ........................ Ft 

 c) összesen (a+b)  ........................ Ft 

II. A tényleges feladatmutatók alapján járó hozzájárulás összege 

 a) normatív állami hozzájárulás  ........................ Ft 

 b) egyházi kiegészítő támogatás2  ........................ Ft 

 c) összesen (a+b)  ........................ Ft 

III. Különbözet [II. c)-l. c)] 

 
a) 

 visszafizetendő (ha negatív)   ........................ Ft 

   kamat   ........................ Ft 
 
b) 

 az Igazgatóság által utalandó (ha pozitív)   ........................ Ft 

Kelt: ................................................................... 

........................................................ 
a fenntartó cégszerű aláírása  

és bélyegzője 

Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy 
neve (olvashatóan): ............................................................................................................................... 
telefonszáma, telefaxszáma és e-mail címe: ......................................................................................... 
                                  
 Megjegyzés: 

 1 Kérjük a megfelelő négyzetet „X” jellel bejelölni! 

 2 A normatív állami hozzájárulás összegének a költségvetési törvényben meghatározott százaléka (egész forintra 
kerekítve). 

 3 A fenntartott intézmény(ek), telephely(ek) által megküldött adatlap 9. oszlopa összesen sorának összegével egyező. 
(Kivéve azokat a fenntartókat, akik az éves költségvetési törvény alapján a normatív hozzájárulás 30%-ában 
részesülnek.) 

Szolgáltatói, intézményi, telephelyi adatlap a feladatellátási normatív 
hozzájárulás elszámolásához 

Elszámolási időszak: 
............................................................................................................................................................................................
......... 



A szolgáltató, intézmény/telephely neve: 
..................................................................................................................................................................... 
A szolgáltató, intézmény székhelye, telephelye: 
........................................................................................................................................................... 
A szociális szolgáltató elsődleges ellátási területe: 
....................................................................................................................................................... 
A szolgáltató, intézmény, telephely ágazati azonosítója: 
.............................................................................................................................................. 

 A normatív állami hozzájárulás jogcímének megnevezése a 
költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerint 

 Éves  
normatíva 
összege  

(Ft/szolgálat
,  

Ft/ellátott 
Ft/férőhely)

 Működési  
hónapok 
száma 

 Igazolt  
munkaórák,  
összesített  
gondozási  
órák száma  

(óra) 

 Tényleges 
gondozási 

napok 
száma  
(nap) 

 Naponta 
összesített 
tényleges 
ellátotti  
létszám  
összesen 

(fő) 

 1.  2.  3.  4.  5.  6. 
 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:           
 b) Gyermekjóléti központ           
 ca) Szociális étkeztetés régi ellátottak esetén           
 cb) Szociális étkeztetés új ellátottak esetén (ÖNYM 150% 

alatt) 
          

 cc) Szociális étkeztetés új ellátottak esetén (ÖNYM 150% és 
300% között) 

          

 cd) Szociális étkeztetés új ellátottak esetén (ÖNYM 300% 
fölött) 

          

 da) Házi segítségnyújtás régi ellátottak esetén           
 db) Házi segítségnyújtás új ellátottak esetén (ÖNYM 150% 

alatt) 
          

 dc) Házi segítségnyújtás új ellátottak esetén (ÖNYM 150% 
fölött) 

          

 ea) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (100%)           
 eb) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (50%)           
 f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás           
 ga) Támogató szolgáltatás (100%)           
 gb) Támogató szolgáltatás (50%)           
 ha) Közösségi ellátások (100%)           
 hb) Közösségi ellátások (50%)           
 ia) Utcai szociális munka (100%)           
 ib) Utcai szociális munka (50%)           
 j) Időskorúak nappali intézményi ellátása           
 k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali 

intézményi ellátása 
          

 l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi 
ellátása 

          

 m) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett 
gyermekek kedvezményes étkeztetése 

          

 12/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás           
 aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás           



 ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 

          

 ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása           
 12/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás           
 ba) Otthont nyújtó ellátás           
 bb) Utógondozói ellátás           
 bcaa) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása régi 

ellátottak esetén 
          

 bcab) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása új 
ellátottak esetén (ÖNYM 150% alatt) 

          

 bcac) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása új ellátottak 
esetén (ÖNYM 150% fölött) 

          

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

          

 12/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás           
 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei           
 a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely           
 b) Bázis-szállás           
 14. Gyermekek napközbeni ellátása           
 a) Bölcsődei ellátás           
 b) Családi napközi ellátás           
 c) Ingyenes intézményi étkeztetés           
 Összesen           

    
 Megjegyzés: Az adatok számítása a mellékelt Kitöltési útmutató szerint történik. 
 2. 
oszlop:  

 Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetén a számítás szerint járó éves normatíva összegét kell beírni. 

 8. 
oszlop:  

 A tényleges feladatmutatót két tizedesjegy pontossággal kell kerekíteni. Az 11/b) és 11/f)-ib) pont szerinti jogcímek esetén a
ellátás esetén ellátásonként (pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott k
részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás) - legfeljebb 1 lehet. 

 9. 
oszlop:  

 Soronként kell kerekíteni egész forintra. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: ........................................................................................... 

....................................................
...................... 

a szolgáltató, intézmény 
vezetőjének aláírása 

Kitöltési útmutató az adatlap 8. oszlopához 

- Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és időskorúak, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali 
intézményi ellátása esetén: 

 Tényleges ellátotti létszám 



 az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott 
osztószám 

„Tényleges ellátotti létszám” = az ellátottak nyilvántartása alapján naponta összesített, a normatív állami 
hozzájárulás szempontjából figyelembe vehető ellátotti létszám (a táblázat 6. oszlopa). 

9. oszlop: 2. oszlop x 8. oszlop 
- Támogató szolgálat esetén: 

 Igazolt munkaórák száma 
 (2300/12) x működés hónapjainak száma 

„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás 
szempontjából figyelembe vehető - személyi segítésre és szállító szolgáltatásra fordított - munkaórák száma (a 
táblázat 4. oszlopa). Az igazolt munkaórák száma 0, ha a tárgyévben ellátott, az Szt. 65/C. §-ának (4) bekezdése 
szerint szociális rászorultnak minősülő személyek száma nem éri el a 30 főt, illetve - ha a normatív állami 
hozzájárulást nem az egész évre vették igénybe - annak időarányos részét. 

9. oszlop: 8. oszlop x [(Éves normatíva Ft összege/12) x működés hónapjainak száma] 
- Közösségi ellátások esetén: 

 Igazolt munkaórák száma 
 (2100/12) x működés hónapjainak 

száma 

„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás 
szempontjából figyelembe vehető munkaórák száma (a táblázat 4. oszlopa). A szenvedélybetegek részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás kivételével az igazolt munkaórák száma 0, ha a tárgyévben ellátott személyek száma nem éri 
el a 40 főt, illetve - ha a normatív állami hozzájárulást nem az egész évre vették igénybe - annak időarányos részét. 

9. oszlop: 8. oszlop x [(Éves normatíva Ft összege/12) x működés hónapjainak száma] 
- Utcai szociális munka esetén: 

 Igazolt munkaórák száma 
 (MN/12) x működés hónapjainak 

száma 

„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás 
szempontjából figyelembe vehető munkaórák száma (a táblázat 4. oszlopa). 

„MN” = Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott munkanapok száma x 4 9. oszlop: 8. 
oszlop x [(Éves normatíva Ft összege/12) x működés hónapjainak száma] 

- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetén: 

 Igazolt munkaórák száma 
 (MN/12) x működés hónapjainak 

száma 

„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás 
szempontjából figyelembe vehető munkaórák száma (a táblázat 4. oszlopa). 

„MN” = Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott munkanapok száma x 8 
9. oszlop: 8. oszlop x [(Éves normatíva Ft összege/12) x működés hónapjainak száma] 
- Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás, átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás, emelt színvonalú 

bentlakásos ellátás és gyermekek napközbeni ellátása esetén: 

 Tényleges ellátotti létszám 
 az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott 

osztószám 

„Tényleges gondozási napok száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami 
hozzájárulás szempontjából figyelembe vehető gondozási napok száma, illetve a gyermekek napközbeni ellátása 
esetén a bölcsődék havi jelentőlapja szerint bent lévő gyermekek száma x alapján összesített gondozási napok száma 
(a táblázat 5. oszlopa). 

9. oszlop: 2. oszlop x 8. oszlop 
- Hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhely esetén: 



 Tényleges ellátotti létszám 
 az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott 

osztószám 

„Tényleges férőhelyek száma” = a gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek számának éves összege, 
ideértve az időszakos férőhelyeket is (a táblázat 7. oszlopa). 

9. oszlop: 2. oszlop x 8. oszlop 
- Bázis-szállás esetén: 
Az egyes napokon ellátott személyek számának összege (csak a 2., a 8. és a 9. oszlopot kell kitölteni). 
9. oszlop: 2. oszlop x 8. oszlop 

 

9. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 

ADATLAP 
a szociális továbbképzés és szakvizsga költségvetési támogatásának 

elszámolásához 
nem állami és egyházi fenntartók esetén 

.................. év 

1. A szolgáltató, intézmény, telephely adatai 

1.1. Név: ............................................................................................................................................. 
1.2. Székhely: ..................................................................................................................................... 
1.3. Telephely: ................................................................................................................................... 
1.4. A szociális szolgáltató elsődleges ellátási területe: .................................................................... 
1.5. Ágazati azonosító: ...................................................................................................................... 

2. A fenntartó adatai 

2.1. Név: ............................................................................................................................................. 
2.2. Székhely: .................................................................................................................................... 
2.3. Adószám: .................................................................................................................................... 

3. Fenntartó által elszámolandó összeg 

3.1. A fenntartó részére az elszámolási évben kiutalt összeg: ....................................................... Ft 
3.2. Az elszámolási évet megelőző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: ....... Ft 
3.3. Összesen (3.1.+3.2.): ............................................................................................................... Ft 

4. A felhasználás jogcíme 

4.1. Továbbképzés 
4.1.1. Továbbképzésen részt vevők száma: ................................................................................... fő 
4.1.2. Továbbképzés részvételi díjára történő kifizetések: ........................................................... Ft 
4.1.3. Továbbképzésen való részvétel utazási és szállásköltségére történő kifizetés: ................... Ft 
4.1.4. Továbbképzéssel összefüggő helyettesítéssel kapcsolatos kiadások: .................................. Ft 
4.1.5. Továbbképzési kötelezettségének eleget tett személyek jutalmazására fordított kiadások: ....................... Ft 
4.1.6. Összesen (4.1.2-től 4.1.5-ig): ............................................................................................... Ft 
4.2. Szakvizsga 
4.2.1. Szociális alapismereti tanfolyamon részt vettek száma: ..................................................... fő 
4.2.2. Szociális alapismereti tanfolyamon való részvétellel kapcsolatos kifizetések: ................... Ft 
4.2.3. Szociális szakvizsgát tettek száma: ...................................................................................... fő 
4.2.4. Szociális szakvizsgával kapcsolatos kifizetések (vizsgadíj, utazás, szállás, felkészítő tanfolyam): 

..................................... Ft 
4.2.5. Összesen (4.2.2+4.2.4): ........................................................................................................ Ft 



4.3. A tárgyévben felhasznált támogatás összege (4.1.6+4.2.5): ................................................... Ft 
4.4. Kötelezettségvállalással terhelt, de tárgyévben fel nem használt maradvány összege: .................................. Ft 
4.5. A ténylegesen felhasznált támogatás összege (4.3+4.4): ....................................................... Ft 

5. Visszafizetendő támogatás1: .......................................................................................................... Ft 

Kelt: .................................................................. 

............................................................... 
a fenntartó cégszerű aláírása  

és bélyegzője 

    

 1 Csak akkor kell kitölteni, ha a 3.3. pontban szereplő összeg meghaladja a 4.5. pontban szereplő összeget. Kitöltése 
esetén a két összeg különbözetét kell beírni. 

 


