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A normatíva elszámolás feladatai 1.
1. önkormányzatok beszámolója

Áht. 64. § (7) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat a
költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön
jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény
szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív
hozzájárulásokkal és támogatásokkal”
Az Áhsz. 10. §-a alapján a költségvetési szervnek - december 31-i
fordulónappal - éves elemi költségvetési beszámolót kell készítenie
és azt legkésőbb a következő év február 28-ig az irányító szervének
meg kell küldenie. Az éves elemi költségvetési beszámolót az Áhsz.ben meghatározott, és a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján
közzétett központilag előírt nyomtatvány formában és tartalommal
kell elkészíteni és benyújtani.
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A normatíva elszámolás feladatai 2.
2. Egyházi és nem állami intézményfenntartók elszámolása
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
(Nr.)
8. § (1) – (2) bekezdés
(1) A fenntartó az igénybe vett normatíváról a szolgáltató beszámolója és
dokumentációja segítségével, a teljesített feladatmutatók alapján - a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel - a tárgyévet követő év január 31-éig számol el.
(2) A megszűnt fenntartó a fenntartóváltozásról, illetve a működési engedély
visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül
számol el.
Adatlap
A Magyar Államkincstár honlapján megtalálható (www.allamkincstar.gov.hu |
Humanfenntartók | Nem állami humán támogatás | Szociális ágazat | Normatív állami
hozzájárulás |Normatíva elszámolás | Kapcsolódó anyagok)
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A normatíva elszámolás feladatai 3.
Változás a tavalyi évhez képest
Nr. 2. § (3) A fenntartó az elszámolást a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
által e célra rendszeresített és a NEFMI, valamint a Magyar Államkincstár
honlapján közzétett adatlapon nyújthatja be.
A KIMUTATÁS a gondozási napok / a tényleges ellátotti létszámnak / az igazolt
munkaórák számának / a tényleges férőhelyek számának …. évi alakulásáról tábla
2011. évtől kötelezően benyújtandó
- szolgáltatónként / intézményenként / telephelyenként, azon belül
- normatíva jogcímenként.
Egyházi fenntartó fogalmának változásával kapcsolatos 2011. évi sajátosságok: a
fogalom változás következtében vannak
- egész évben egyházi fenntartónak minősülő egyházak;
- azon egyházi fenntartók, akikkel 2011. július 1. és december 31. közötti
időszakra, a 2011. július 1-jén meglévő kapacitásra kötött a Kormány
megállapodást;
- azon egyházak, akik 2011. július 1-jét követően nem minősülnek egyházi
fenntartónak (külön elszámoló adatlap készült részükre).
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A normatíva elszámolás feladatai 4.
Jogosultsági feltételek főbb változása 2010. évhez képest

a)

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása jogcímen normatíva az
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben ellátott – demencia kórkép
súlyos fokozatát igazoló szakvéleménnyel rendelkező – demens betegek
ellátása után is igénybevehető.
b) Házi segítségnyújtás esetén a 2011. évi Kv.tv. alapján két korlátot kell
figyelembe venni:
-

-

3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 8/a) pontja alapján: az ellátottak
száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben
meghatározott ellátotti létszám 110 %-át, éves átlagban pedig annak 100
%-át.
3. számú melléklet 11/d) pontja szerint: A hozzájárulás legfeljebb egymást
követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön
jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott
maximális ellátotti számot meghaladja (9 ellátott/gondozó).
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Ellenőrzések tapasztalatai – az ellenőrzések
során feltárt jellemző hiányosságok 1.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Alapszolgáltatást igénylő személy nyilatkozatának hiánya; ill. máshol is igénybe
vett olyan szolgáltatás, mely után ugyanazon a napon nem vehető igénybe
normatíva;
Időskorúak nappali ellátása – szociális étkeztetés „szétválása” (új működési
engedély; új megállapodás hiánya);
Szociális étkeztetés esetén, ha a működési engedély tartalmazza a maximálisan
ellátható személyek számát, az azt meghaladó ellátotti létszám után nem
jogosult normatívára a fenntartó;
Házi segítségnyújtásnál sok problémát okoz, hogy olyan tevékenységeket is
figyelembe vesznek, melyek nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályoknak (pl.
filmnézés);
HSG esetén a gondozási naplóban nem szerepel az ellátott aláírása;
HSG esetén egy ellátottat egy nap többször is figyelembe vettek a feladatmutató
számításánál;
Egy ellátottat egy adott napon több olyan normatíva jogcímnél is figyelembe
vettek, melyet a Kv.tv. rendelkezései szerint nem lehet igénybevenni;
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Ellenőrzések tapasztalatai – az ellenőrzések
során feltárt jellemző hiányosságok 2.
8.

A működési engedély jogerőre emelkedését megelőző időszakra is
számoltak el gondozási napokat a feladatmutató számításakor;
9. Az ellátottat figyelembe vették a feladatmutató számításakor a
megállapodással nem lefedett időszakra is;
11. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása jogcímnél nem csak a
demencia súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkezőket
vették figyelembe;
12. Fogyatékosok nappali intézményében azokat a gyermekeket is
figyelembe vették, akik gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmasak
és a szakvélemények alapján fejlesztő iskolai oktatásban / óvodai
nevelésben vettek részt ezen feladatok ellátására kijelölt
intézményeknél;
13. Gyermekvédelmi bentlakásos intézményi ellátás jogcímek esetén
büntető őrizetben töltött napokat is figyelembe vették;
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Ellenőrzések tapasztalatai – az ellenőrzések
során feltárt jellemző hiányosságok 3.
14. Gyermekvédelmi ellátás esetén a működési engedély nem
tartalmazza, hogy a gyermekotthon, nevelőszülő alkalmas a
gyermekvédelmi különleges és speciális ellátást igénylő gyerekek
ellátására, ennek ellenére ilyen jogcímen vettek igénybe
normatívát;
15. Bölcsőde esetén nem, családi napközi esetén csak bizonyos
esetekben fogadható el az engedélyezett férőhelyszámot
meghaladó megállapodás, illetve vehetőek figyelembe a
feladatmutatónál ezen gyermekek ellátása.
16. Ellátási területen kívülről felvett ellátottakat is figyelembe vesznek
a feladatmutató számításánál. (kivételek figyelembevétele);
17. Nem állami fenntartású intézmények beruházási kiadásokra
használták fel a feladatellátási normatívát;
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Ellenőrzések tapasztalatai – az ellenőrzések
során feltárt jellemző hiányosságok 4.
18. Képzési támogatásnál
- olyan személyt is figyelembe vesznek, akiket a fenntartó
támogató szolgálata foglalkoztat.
- a támogatás felhasználását igazoló dokumentumok nem álltak
rendelkezdésre, a fel nem használt támogatás felhasználására
kötelezettséget nem vállaltak.
15. Gyakoriak az összesítésből, átvezetésekből eredő hibák;
16. Többlettámogatás megállapítására került sor az alábbi
megállapítások alapján:
- Lakóotthon esetében az ideiglenesen távol lévőket a gondozási
napok meghatározása során figyelmen kívül hagyták;
- Gyermekvédelmi bentlakásos intézményi ellátás jogcímek
esetén az ellátás utolsó napját figyelmen kívül hagyták.
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Várható jogszabályi változások – 2012. évi
költségvetési törvénytervezet tükrében
1.

2.
3.
4.
5.
6.

3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 7. pontja szerint „A 11-14.
pontokban szereplő hozzájárulások igénybevételére a fenntartó attól az
időponttól jogosult, amikor az ellátott adatait – a Szoctv. 20/C. § (1) –(4)
bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdése szerinti –
nyilvántartásba vette.”
Új szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, új ellátotti létszámra, illetve új
férőhelyre tekintettel csak akkor jogosult a fenntartó, ha azokra
befogadást nyert. (Kieg. szabályok 5. pont);
A lakóotthonokban ellátottak után igényelhető jogcím két részre bomlik,
eltérő összeggel;
A tervezet szerint a jogcímek fajlagos összegei változatlanok, kivéve az
emelt színvonalú ellátást, mely nagy mértékben csökken;
8. számú melléklet II/2. pontja szerinti Szociális továbbképzés és
szakvizsga támogatás a 2010. szeptember 1-jei létszám alapján vehető
igénybe;
Az ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés (bölcsődében,
illetve fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett
gyermekek után) jogcím a 3.számú mellékletből átkerült a 8. számú
mellékletbe. (Nem állami fenntartók nem vehetik igénybe.
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2012. évi normatíva igénylés
1. A nem állami intézményfenntartók 2012. évi
igénylő és elszámoló adatlapjai a NEFMI és a
Kincstár honlapján elérhetőek;
Határidő 2011. november 30. (a november
15-én működési engedéllyel rendelkező
fenntartók részére)
2. Önkormányzatok igénylése: Ebr 42
„megnyitása” után
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Köszönöm a figyelmet
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