
8. számú melléklet a 2007. évi …. törvényhez 

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai 

I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 

1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 1 695,1 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 700 forint/fő/év 

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 20-21. §-ában és a 122. §-ának 
(3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a 
Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben, pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó 
munkakörben foglalkoztatottak 2008/2009. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 
2009/2010. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre 
átszámított (időarányosan 8/12-ed és 4/12-ed létszáma figyelembevételével számított) 
átlaglétszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által 
engedélyezett pedagógus, pedagógiai szakértő, illetve pedagógiai előadó álláshelyek számát. 

A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően használható fel. 

2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
ELŐIRÁNYZAT: 1 000,0 millió forint 

Az előirányzat a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) területén 
működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében a 15-
17. jogcímeken biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában. 

A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, 
üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével 
kapcsolatos feladatokra fordítható. 

A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez 
kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 

A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás 
nem fordítható. A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a 
támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg 
maximum 1 %-a használható fel. 

A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a támogatás felhasználását 
dokumentálni kell. 

3. Pedagógiai szakszolgálat 
ELŐIRÁNYZAT: 3 978,5 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 060 000 forint/fő/év 



A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a 
pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben – az e törvény 3. számú mellékletének 
16.2.1. pontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív 
feladatokat, továbbá előbbi intézményekben a 16.2.2. és 16.2.3. pont alá tartozó korai 
fejlesztési, gondozási feladatokat ellátók kivételével – közalkalmazotti jogviszonyban, 
pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2008/2009. tanévi nyitó 
(október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2009/2010. tanévi nyitó közoktatási 
statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai 
szakszolgálatot a Közokt. tv. 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a 
képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM 
rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 1. §-ának (3) bekezdésében és 
3/A. §-ában foglaltak szerint szervezik meg. 

Kiegészítő pénzellátási és elszámolási szabályok: 

1. A 2. pontban meghatározott támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, január 25-éig, 
április 25-éig, július 25-éig, illetve október 25-éig történik. 

2. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket 
rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, egyéb okirattal kell alátámasztani. 

3. Az 1-3. pont szerint igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal 
azonos eljárás alapján, a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint 
jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A támogatás teljes összegével 
2009. december 31-ei zárónappal kell elszámolni, és az év végi – kötelezettségvállalással nem 
terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend 
szerint. 

4. A 1-3. pont alapján a támogatások következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 
maradványai a 2009/2010. tanév végéig használhatók fel jogszerűen, a 2010. évi zárszámadás 
keretében történő elszámolási kötelezettséggel. A 2009/2010. tanév végét követően 
2010. augusztus 31-éig dokumentálni kell a teljes támogatási időszakra vonatkozóan az 
előirányzatok felhasználását. 

5. Az I. 1. és a 3. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú 
kistérségi társulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, 
továbbá az a fenntartó is, amely a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a 
szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. 

II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA 

1. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú 
foglalkoztatás támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 114 056,5 millió forint 

A támogatás 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoctv.) 37/A. §-ában szabályozott rendszeres szociális segélyre, a 
32/B. §-ában szabályozott időskorúak járadékára, a 41. §-ának (1) bekezdésében 
szabályozott ápolási díjra és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulékra, az 55/A. § 



alapján adósságcsökkentési támogatásra, a 38. §-ának (2), (5) bekezdése alapján 
lakásfenntartási támogatásra, a 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj után 
járó nyugdíjbiztosítási járulékra kifizetett összegek, valamint az 55/A. §-ának 
(3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési 
költségei 90 %-ának, 

b) a Szoctv. … §-ában szabályozott rendszeres szociális segélyre és a … §-ban 
szabályozott közfoglalkoztatást pótló juttatásra kifizetett összegek 80 %-ának, 

c) a Szoctv. … §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és 
közterhei 95%-ának, valamint 

d) a Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díjának, valamint a 
„Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve 
társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 
156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára 
kifizetett összeg 

központi költségvetésből való utólagos igénylésére szolgál. 

A c) pont szerint igényelt összeg nem haladhatja meg a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb 
összegének, illetve a jogszabályban megállapított garantált bérminimumnak és 
közterheinek az összegét. 

A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka és 
közfoglalkoztatási juttatás, a bentlakásos szociális intézményben lakó személyek időskorúak 
járadéka, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében az előirányzat igénybevétele a 
kifizetett ellátások 100 %-a alapján történik. 

Az előirányzatból szakértői vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében 
meghatározott szakértői díj vehető igénybe. 

Az előirányzatból támogatás igényelhető az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között 
törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben 
elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes 
személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek 
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. 
rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 
100 %-ára. 

Az előirányzatból a 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, az 1050/2005. (V. 21.) Korm. 
határozatban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére 
felvett – és a magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítendő támogatásként nyújtott – 
hitel kamatterhének 100 %-át visszaigényelhetik. 

2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 338,9 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 9 400 forint/fő 

A támogatást azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igényelhetik a 
szociális továbbképzés és szakvizsga megszervezéséhez, amelyek szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményt, vagy szolgáltatást tartanak fenn. Az 
igényjogosultság alapja a Szoctv. 92/D. §-ának (1) bekezdésében felsorolt munkakörben 
személyes gondoskodást végző és a személyes gondoskodást végző személyek 



továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint 
továbbképzésre kötelezett személyek 2008. szeptember 1-jei állapotnak megfelelő statisztikai 
állományi létszáma. A támogatás a továbbképzésen való részvétel költségeire (részvételi díj, 
utazási-szállási költség), a továbbképzésen résztvevő helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, 
a továbbképzési kötelezettségének eleget tett személy jutalmazására, a szakvizsga és az erre 
felkészítő tanfolyamon való részvétel költségeire fordítható. 

A támogatás felhasználásáról éves elszámolást kell készíteni, amelyet a tevékenységgel 
összefüggő eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, a továbbképzésről és a 
szakvizsgáról kiadott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal 
kell alátámasztani. 

Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe 
vissza kell fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat érintő elszámolási szabályok szerint 
és eljárási rendben. A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 2010. július 31-éig használható fel jogszerűen, a 2010. évi zárszámadás 
keretében történő elszámolási kötelezettséggel. A támogatás folyósítása negyedévenként, a 
tárgynegyedév második hónapjának 25-éig történik. 

III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 

ELŐIRÁNYZAT: 38 448,6 millió forint 

A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a 
következő normatívák alapján vehető igénybe. 

1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 

a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi 
juttatásaihoz 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 995 870 forint/fő 

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 
készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról, valamint a 
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról szóló 
32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet) 
2. mellékletének 2009. évi létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő – a 2008. évben 
hatályos illetményalappal számított – illetményt tartalmazza. 

b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi 
juttatásaihoz 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 251 000 forint/fő 

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 32/2007. (X. 25.) ÖTM 
rendelet 2. mellékletének 2009. évi létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a 
Hszt. illetményrendszerének megfelelő – a 2008. évben hatályos illetményalappal 
számított – illetményt tartalmazza. 

c) Illetménykiegészítéshez 



FAJLAGOS ÖSSZEG: 92 000 forint/fő 

A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton 
túl a Hszt. 103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt. 
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter 
irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb 
juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 
20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei 
illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai 
illetménykiegészítéséhez – a 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet 2. mellékletének 2009. évi 
létszám összesen rovat adatában – Budapest részére – meghatározott létszám szerint. 

2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi 
normatívákkal vehető igénybe: 

a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 897 forint/m2 

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a 
használatbavételi engedélyben szereplő, fűtéssel és világítással együttesen ellátott 
tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmény nettó alapterülete, továbbá a tűzoltóság 
feladataihoz bérelt – fűtéssel és világítással együttesen ellátott – nettó alapterület szerint. 
Nem igényelhető támogatás, a bérleti díj ellenében tartósan bérbe adott laktanya terület 
után. 

b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 138 forint/km 

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet 
1. mellékletében meghatározott és üzemeltetett tűzoltó járművek és technikai eszközök 
előző 3 évben (2005-2007. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga 
összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A számításnál nem vehető figyelembe a 
tűzoltás-vezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak által futott kilométerek száma, továbbá 
a térítéses munkák kilométerei. 

c) Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres 
felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/db 

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet 
1. mellékletében meghatározott működő, különleges szerek és egyedi eszközök száma 
alapján (habbal oltó gépjármű, porral oltó gépjármű, magasból mentő, műszaki mentőszer, 
gyorsbeavatkozó, daru, konténer szállító gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, 
speciális konténer, oltóanyag konténer, speciális konténerszállító gépjármű, por-hab 
kombinált oltójármű, speciális erdőtüzes gépjármű, tűzoltóhajó, generátor szer, ugrópárna, 
búvárszer, tömlőszállító, légző-bázis, kamera, tűzoltó-csoport jármű, tűzoltásvezetői 
gépjármű, tűzoltó motorcsónak). 

d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez 



FAJLAGOS ÖSSZEG: 57 800 000 forint 

A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat 
veheti igénybe, a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi 
riasztási rendszer üzemeltetéséhez. 

e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-
parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/fő 

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti 
normatívákkal juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, 
a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt 
követelmények teljesítéséhez. 

A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján – a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai 2009. évi állami támogatása 
mutatószám felméréséről szóló adatlap kitöltéséhez készített Kitöltési Útmutató, továbbá a 
32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet 2. melléklete szerint – a költségvetési évben vállalt 
kötelezettségek valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az 
elszámolásnál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, 
térítési díj ellenében végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és kiadásai. Az év végi 
– kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell 
fizetni. A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 
2010. június 30-áig használható fel. 

IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 

ELŐIRÁNYZAT: 28 095,8 millió forint 

1. A támogatás igénylésének általános feltételei 

1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik, 
amelyek: 

1.1.1. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül: 

a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati, 

b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek 
átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül 
legalább egy feladat, 

c) további egy feladat, amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti 
feladatok közül csak egyet vállalt, amely a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.) 2. §-a 
(1) bekezdésének a)-q) pontjai szerinti feladatok közül választható, 

1.1.2. esetében az 1.1.1. pont szerinti feladatok ellátásában: 

a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60 %-át, 
vagy 



b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60 %-a részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét, 

1.1.3. az 1.1.2. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 
1.1.1. pont szerinti három közszolgáltatási feladat tekintetében, 

1.1.4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelően látják el, 

1.1.5. ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait. 

1.2. A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat, ha 
az 1.1.1-1.1.5. pontok szerinti feltételeket 2009. január 31-éig teljesítik. Amennyiben egy 
feladat ellátása 2009. január 31-ét követően kezdődik meg, vagy egy település 2009. január 
31-ét követően vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi társulás a 
feladatellátás kezdetét követő hónap első napjától kezdődően időarányos támogatásra 
jogosult. A többcélú kistérségi társulás 4 havi közoktatási célú támogatást igényelhet, 
amennyiben legkésőbb 2009. szeptember 1-jétől a meglévő közoktatási célú intézményi 
társulás átszervezésére kerül sor, illetve új közoktatási célú intézményi társulás vagy 
többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi meg működését. 

1.3. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás 2009. január 31-éig nem teljesíti az 1.1.1-
1.1.5. pontok szerinti feltételeket, de legkésőbb 2009. szeptember 1-jétől megfelel azoknak, 
úgy a 2.1. alapján – a megalakulást követő hónaptól – időarányos, de legfeljebb 10 havi 
támogatást, a 2.2-2.8. pontok alapján legfeljebb 4 havi időarányos támogatást igényelhet. 

2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei 

2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 forint/fő 

+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település, 
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település, 

de legalább 20 000 000 forint, és legfeljebb 45 000 000 forint társulásonként. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és 
munkaszervezetük működési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések 
száma és lakosságszáma szerint illeti meg. 

A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználási 
szabályainak megfelelően –, a munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira, illetve a 
Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint vállalt feladatok ellátásához használható fel azzal, 
hogy a többcélú kistérségi társulás a támogatást a közoktatási, szociális intézményi, 
szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapellátási, 
mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatokra csak abban az esetben fordíthatja, ha 
azokat az e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően látja el. 

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat 
A többcélú kistérségi társulás biztosítja, hogy saját fenntartásában működő, és a 
közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy társulásaik 



fenntartásában működő közoktatási intézmények megfeleljenek a Kiegészítő szabályok 
2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek. 

Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról 

– a többcélú kistérségi társulás, 
– a települési önkormányzatok által alkotott – a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti – 

intézményi társulások, vagy 
– a települési önkormányzatok önállóan  

gondoskodnak. 

Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után 
támogatás nem igényelhető. 

a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 105 000 forint/fő/év 

– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 74 000 forint/fő/év 

– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 80 000 forint/fő/év 

– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által 
fenntartott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – 
óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után 
igényelhető a következők szerint: 

aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, 
tanulók után, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő 
településen veszik igénybe az óvodai, illetve általános iskolai ellátást. A 20 000 fő 
lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő, intézményi 
társulás által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az 
alaptámogatás abban az esetben vehető igénybe, ha a bejáró gyermekek, tanulók 
lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) az intézményi társulásban részt 
vevő településen van, 

ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában 
tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-
ának megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb az aa) pont 
szerint bejáró gyermekek, tanulók számával azonos számú gyermekek, tanulók után 
igényelhető, mely szabályt az 1-4., illetve 5-8. évfolyamon külön-külön kell 



alkalmazni. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az 
intézmény székhelyén lakónak minősülnek. 

b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 74 000 forint/fő/év 

– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 

ba) A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által 
fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró 
gyermekek, tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, 
tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás 
vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás 
vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) 
igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott 
gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon. 

bb) A támogatás 15 %-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi 
társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen 
lakó gyermekek, tanulók után vehető igénybe, ha a fenntartó e gyermekek, tanulók 
utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával 
biztosítja. 

A támogatás igénylése és elszámolása a Kiegészítő szabályok 2.8. pontjában 
meghatározottak szerint történik. 

c) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára 
bejáró tanulók alapján járó támogatás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő/év 

– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 
2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9-13. évfolyamára 
bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől 
különböző településen tagintézménye működik. Amennyiben az egységes iskola része 
szakiskola is, úgy a szakiskola 9-10. évfolyamára, továbbá a szakképzés elméleti 
képzésére bejáró tanulók után vehető igénybe támogatás. Támogatás szempontjából 
bejáró tanulónak kizárólag az számít, akinek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási 
helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen van. E támogatás a 
külterületen lakó gyermekek, tanulók után nem vehető igénybe. 

d) Tagintézményi támogatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 74 000 forint/fő/év 

– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 



A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott 
intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő 
óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban 
az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti 
feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által 
fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal 
működjön. Ha az intézmény óvodai és általános iskolai feladatot is ellát, az óvodai 
tagintézménybe járó gyermekek után támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha 
az általános iskolai tagintézmény 1-8. évfolyammal működik. E támogatás 
szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét 
követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új 
tagintézménynek tekintendő. 

e) Kistelepülési tagintézményi támogatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő/év 

– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 

ea) A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által 
fenntartott intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben 
tagintézményként működő óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók 
után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az 
intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 
2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a 
tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az 
intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően 
csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új 
tagintézménynek tekintendő.  

eb) A támogatás kétszerese vehető igénybe a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meghatározott településeken működő 
tagintézménybe járó 

eba) óvodás gyermekek, 
ebb) az 1-4. évfolyamos tanulók után. 

Az ebb) pont szerinti esetben további feltétel, hogy az intézmény a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában 
meghatározott feltételnek megfeleljen és a tanulók integrációs nevelése 5. 
évfolyamtól biztosított legyen. 

Az érintett általános iskolai tagintézményben a kistelepülési tagintézményi támogatás 
igénybevételének további feltétele, hogy az intézményben a foglalkozásokat, tanítási 
órákat a Közokt. tv-ben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező 
pedagógusok tartsák meg. 

2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 



FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 forint/fő/év 

– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 

Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő 
felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 9 800 forint/fő/év 

– 2009. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2010. évben időarányosan 8 hónapra. 

A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34. §-ának a)-b), d)-f) és 
h) pontjai szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának 
megszervezése esetén azon ellátottak után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra 
vezetett nyilvántartás szerint – a nevelési évek/tanévek során legalább az alábbi 
gyakorisággal részesít ellátásban: 

– logopédiai ellátás, gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal, 
– nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2009. évben 

legalább hat alkalommal, 
– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2008/2009. tanévben 

legalább egy alkalommal, 
– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés 

esetén a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8-9. §-ában meghatározott 
időkeretben. 

A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés 
szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás másfélszeresét veheti igénybe azon 
ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási 
intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. 

Nevelési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült 
ellátottak után igényelhető. A kizárólag logopédiai ellátás szűrővizsgálatán részt vevők 
támogatás szempontjából nem vehetők figyelembe. 

A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az 
általa fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy 
önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmény/intézmények útján a 
14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti 
feltételeknek megfelelő intézmények működési és fejlesztési kiadásához, valamint a 
pedagógiai szakszolgálati feladatok működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel. 

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása 

Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 140 000 forint/fő 



A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények 
közül legalább egy intézmény társult formában történő fenntartását: 

– időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona, 
– időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza, 
– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 
– hajléktalanok átmeneti szállása. 

A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú 
kistérségi társulás: 

– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy 
– biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-külön 

fenntartott intézményeket legkésőbb 2006. január 31-étől intézményi társulás egy 
intézményként tartsa fenn, és az így létrehozott intézmény magasabb szakmai, 
gazdasági hatékonysággal működjön. 

A többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi 
társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást kizárólag abban az esetben 
vehet igénybe, ha az intézmény után 2008. évben is részesült e jogcímen támogatásban. 

A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során 
felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, 
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel. 

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak 
támogatása 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális 
alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő 
szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelően lát el: 

– szociális étkeztetés, 
– családsegítés, 
– házi segítségnyújtás, 
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
– nappali ellátás. 

E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha 

a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási 
feladat ellátásában részt vesznek, és 

b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő 
önkormányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1.2. pont szerinti feltételeknek. 

Egy önkormányzatot attól a teljes hónaptól lehet a támogatás szempontjából figyelembe 
venni, amikortól legalább három alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti feltételeknek 
megfelelő – ellátásában részt vesz. 

2010. január 1-jétől a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön 
megállapodás útján ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett 
önkormányzatokat – az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú 



kistérségi társulás szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vevő tagjaként 
figyelembe lehet venni. 

a) Szociális étkeztetés 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 500 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 500 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a szociális 
étkeztetés feladatának ellátásáról. 

A támogatás az étkeztetésben ellátottak száma után illeti meg a többcélú kistérségi 
társulást. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában 
megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e 
feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek. 

b) Családsegítés 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő 

A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy 
külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a 
családsegítés feladatának ellátásáról. 

A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a 
többcélú kistérségi társulást. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési 
formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e 
feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak 
családsegítőt. 

c) Házi segítségnyújtás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 



FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 50 000 forint/fő 

A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy 
külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 35 000 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi 
segítségnyújtás feladatának ellátásáról. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg. Egy 
település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett 
feladatellátást lehet figyelembe venni. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e 
feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak 
gondozót. 

d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 24 000 forint/fő 

A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy 
külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 000 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak jelzőkészülékeinek száma szerint 
illeti meg. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e 
feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak 
gondozót. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában 
megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 

e) Nappali ellátás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 



FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 64 000 forint/fő 

A többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy 
külön megállapodás útján ellátott feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az 
időskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, a demens, valamint a 
fogyatékos személyek nappali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi 
szintű biztosításáról. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában 
megszervezett nappali ellátást biztosító intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhető 
támogatás. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti 
meg. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok 
ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, 
szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel. 

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak 
támogatása 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 550 000 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely biztosítja, hogy a kistérség 
területén valamennyi, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító alábbi intézmény társult 
formában működjön: 

– a helyettes szülői hálózat, 
– a gyermekek átmeneti otthona, 
– a családok átmeneti otthona. 

E társult intézményi ellátásnak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján és a külön jogszabályban 
meghatározott szakmai szabályok szerinti biztosításáról a többcélú kistérségi társulás 
gondoskodik. A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, 
ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa biztosított ellátásban részt vevő 
intézményi ellátottak után illeti meg. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során 
felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, 
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel. 

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak 
támogatása 



Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 050 forint/fő 

A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat 
esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő 

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes 
gyermekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a 
Kiegészítő szabályok 3.7. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, 
vagy a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi 
társulás által a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés útján lát el: 

– a gyermekjóléti szolgáltatás, 
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint 
– a gyermekek átmeneti gondozása. 

A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó 
lakosainak száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása 
esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. Egy település 
vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet 
figyelembe venni. 

2010. január 1-jétől a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás 
útján ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 
1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás 
gyermekjóléti alapellátási feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és 
megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek 
foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel. 

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési 
feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 300 000 forint/könyvtári szolgáltató hely 

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közművelődési 
feladatainak ellátásához. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános 
könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – a Kiegészítő 
szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő – települési önkormányzatok számát 
lehet figyelembe venni. Könyvtári szolgáltató helynek hetente legalább négy napon, hetente 
összesen minimum húsz órás nyitva tartást kell biztosítania. 

A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi 
programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható 
fel. A támogatás – a többcélú kistérségi társulás döntése alapján – felhasználható 
könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató 
hellyel rendelkező önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan 
a könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg. 



A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, 
hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is működhessen. A 
támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható. 

2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/költségvetési szervek száma alapján 

számított mutatószám 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján – a Kiegészítő szabályok 5. pontja 
szerinti feltételeknek megfelelően – gondoskodik a belső ellenőrzési feladat ellátásáról. 

A többcélú kistérségi társulás biztosítja a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő 
települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek, 
önmaga és munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok, 
intézményi társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti 
jellegű ellenőrzését. 

A többcélú kistérségi társulást a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő települési 
önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás, intézményi társulás felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek száma alapján alaptámogatás illeti meg az alábbiak szerint: 

– az alaptámogatás valamennyi települési önkormányzat száma, a többcélú 
kistérségi társulás és költségvetési szerveinek, a többcélú kistérségi társulás által 
fenntartott intézmények 2007. január 1-jét követő átszervezése során létrejött 
tagintézményeinek, továbbá a 3 500 fő lakosságszám alatti települési 
önkormányzatok költségvetési szerveinek száma alapján, valamint 

– a 3 500 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok költségvetési szervei 
közül legfeljebb a 3 500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok 
költségvetési szerveivel azonos számú költségvetési szerv után igényelhető. 

Az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe a 3 500 fő lakosságszám alatti települési 
önkormányzatok költségvetési szerveinek száma alapján, amennyiben a többcélú kistérségi 
társulás saját feladatellátásában gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. 

A támogatás felhasználható a belső ellenőrzési feladat szervezése és ellátása során 
felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz. 

Kiegészítő szabályok: 

1. Általános szabályok 

1.1. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.2-2.6. és 2.8. pontjai szerinti támogatások 
közül kizárólag azokat igényelheti, amelyekhez tartozó feladatok ellátásában: 

a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60 %-át, 
vagy 

b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60 %-a részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét. 



1.2. A 2.2-2.6. és 2.8. szerinti feladatok kizárólag attól a teljes hónaptól tekinthetők 
ellátottnak, amelytől a többcélú kistérségi társulás teljesíti a Kiegészítő szabályok 
1.1. pontja szerinti feltételeket. Amennyiben egy feladat esetében 2009. december 31-e 
előtt részben vagy a kistérség egészében megszűnik a feladatellátás, illetve nem teljesülnek 
– a feladatellátásra vonatkozó – e fejezet szerinti feltételek, úgy a többcélú kistérségi 
társulás – részben vagy egészben – nem jogosult az adott feladat vonatkozásában 
támogatásra. Amennyiben az adott feladat vonatkozásában a többcélú kistérségi társulás 
támogatásra nem jogosult, és ennek következtében nem tudja teljesíteni az 1.1.1. pontban 
foglalt feltételeket, úgy nem jogosult az e fejezetben meghatározott támogatások 
igénybevételére. 

1.3. A 2.2. pontban szereplő feladatok támogatásának igénylési feltételeit és fajlagos 
mértékét 2009. év január-augusztus hónapokra időarányosan 8 hónapra számítva a Magyar 
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: 
2008. évi Kvtv.) 8. számú mellékletének IV.2.2. pontja tartalmazza. 

1.4. A 2.2. pontban szereplő feladatok támogatásának további feltétele, hogy a többcélú 
kistérségi társulás Közokt. tv. 85. §-ának (4) bekezdése szerinti – két évnél nem régebben 
felülvizsgált – önálló intézkedési tervében foglaltakat betartsa. Amennyiben a kistérségben 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, tanuló beiskolázása 
meghiúsul, úgy a Társulás nem jogosult e fejezet szerinti támogatásokra. 

1.5. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.1., 2.2.2., 2.3-2.8. pontjai szerinti 
támogatásokat – azok felhasználási szabályainak megfelelően – felhasználhatja az általa 
vállalt bármely olyan feladathoz, amelynek ellátásához a 2.2-2.8. pontok szerint normatív 
támogatásban részesült. A többcélú kistérségi társulás a 2.2.1. pont szerinti támogatást 
kizárólag az általa, valamint az intézményi társulás által fenntartott, Kiegészítő szabályok 
2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő azon intézményekre fordíthatja, amelyek után 
támogatásban részesült. 

1.6. Az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetében a támogatást az a többcélú 
kistérségi társulás igényli, amely: 

– a 2.2., 2.3., 2.4. a), 2.4. d), 2.4. e) és 2.5. pontok szerinti feladatok esetében az 
ellátást biztosító intézményt fenntartja, vagy amelynek tagja az intézményi társulás 
székhely települése, 

– a 2.4. b), 2.4. c) és 2.6. pontok szerinti feladatoknál e szolgáltatásokat a 
kistérségen kívüli települések lakosai számára biztosítja, 

– a 2.8. pont szerinti feladatellátást a kistérségen kívüli települési önkormányzatok 
költségvetési szervei számára biztosítja. 

1.7. Az egyes feladatok ellátásához igénybe vett támogatás elszámolása a normatív állami 
hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján és feladatonként, a költségvetési évben jogszerűen 
elszámolt kiadások és vállalt kötelezettségek figyelembevételével történik. 

1.8. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait a 2008. január 1-jei állapot szerint, a települési 
önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2008. augusztus 1-jei állapot szerint kell 
figyelembe venni. 



1.9. Az e fejezet 2.3-2.8. pontjai szerinti támogatások esetében a többcélú kistérségi 
társulás egy tizedesre kerekített mutatószámok alapján részesül támogatásban. 

2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó 
támogatásokkal összefüggő szabályok 

2.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás, illetve – a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti – 
intézményi társulás e pont szerinti feltételeket teljesítő intézményt tart fenn, igényelheti a 
2.2.1. pont szerinti támogatásokat. Azon önkormányzatokat, melyek önállóan tartják fenn 
intézményeiket, kizárólag abban az esetben lehet a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
intézményi feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe venni, ha az intézmények 
teljesítik a Kiegészítő szabályok 2.1.1. a), illetve c) pontjai és a Kiegészítő szabályok 
2.1.2. a), illetve c) pontjai szerinti feltételeket. 

2.1.1. Az óvodákban 

a) az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak 

– a 2009/2010. nevelési évben indított valamennyi óvodai csoportban együttesen 
a 75 %-át; 

b) amennyiben az óvoda fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat intézményi 
társulásban gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, 
az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak 

– a 2009/2010. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen a 
65 %-át; 

c) amennyiben az óvodát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb 
lakosságszámú önkormányzat, úgy az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie 
legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport 
átlaglétszámnak 

– a 2009/2010. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen a 
100 %-át. 

2.1.2. Az iskolákban 

a) az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámának 

– a 2009/2010. tanévben indított 1-4. és 5-8. évfolyamokon együttesen a 75 %-
át; 

b) amennyiben az iskola fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat társulásban 
gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, valamint az 
oktatás egy ellátási helyen történik, az osztályok átlaglétszámának el kell érnie 
legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály 
átlaglétszámnak 



– a 2009/2010. tanévben indított 1-4. és 5-8. évfolyamokon együttesen a 65 %-
át; 

c) amennyiben az iskolát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb 
lakosságszámú önkormányzat, úgy az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább 
a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 

– a 2009/2010. tanévben az 5-7. évfolyamokon együttesen a 100 %-át, az 1-
4. évfolyamokon együttesen és a 8. évfolyamon a 75 %-át; 

d) amennyiben az iskola a többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes 
iskolaként működik, úgy a 2009/2010. tanévben a 9-13. évfolyamokon az osztályokra 
vonatkozó – a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály 
átlaglétszám 100 %-a – átlaglétszámok egyes osztályokba járó tanulók számával 
súlyozott átlagát szükséges kiszámítani. Az intézményben tanulók átlaglétszámának el 
kell érnie az így kiszámított átlagot. 

2.1.3. Az átlaglétszám számításánál figyelmen kívül hagyhatóak azon intézmények, 
amelyekben a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, 
osztályok vannak, és amely intézmények alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai 
kisebbségi feladatok ellátását. A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelhet 
támogatást ezen intézmények után, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: 

– az intézményt a többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás tartja 
fenn, 

– az átlaglétszám-számításnál a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett önálló csoportok, osztályok létszámát és az önálló 
csoportok, tanulócsoportok számát figyelmen kívül hagyva az átlaglétszámok 
megfelelnek a fenti – átlaglétszám számítására vonatkozó – szabályoknak, 

– a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, 
osztályok átlaglétszámának – évfolyamoktól függetlenül – el kell érnie a 
2009/2010. nevelési évben és tanévben a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló 1993. évi LXXVII. törvény 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám 
65 %-át, 

– amennyiben egy osztályban nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására 
szervezett csoport van, amely eléri az előző bekezdés szerinti létszámot, úgy a 
nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportot is 
beleértve kell elérnie az osztály átlaglétszámának a Közokt. tv. 3. számú 
mellékletében meghatározott csoport, illetve osztály átlaglétszám 65 %-át. 

– a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, 
osztályok a nem nemzetiségi csoportokkal, osztályokkal is egybeszámíthatók az 
átlaglétszám-feltételek teljesülésének érdekében. 

2.1.4. Nem vehető igénybe a közoktatási feladatra támogatás a Kiegészítő szabályok 
2.1.1.-2.1.3. pontjai szerinti feltételeket teljesítő közoktatási intézményekbe járó 
gyermekek, tanulók után, ha 

a) általános iskolai feladatot is ellátó közoktatási intézmény a székhelye szerinti 
településen nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működik, vagy 



b) a fenntartó intézményi társulás székhely települése nem egyezik meg a 
közoktatási intézmény székhelye szerinti településsel, vagy  

c) a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai 
nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló 
OM azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn. 

A fenti esetekben az intézményi társulásban tag önkormányzatokat – az 1.2. pontban 
meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
intézményi feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.  

2.2. A Kiegészítő szabályok 2.1. pont szerinti feltételeket nem teljesítő óvodákat és 
általános iskolákat fenntartó intézményi társulásban tag önkormányzatokat az ebben a 
pontban meghatározott esetekben – az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – 
a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő 
tagjaként figyelembe lehet venni. Ezen intézményekbe járó gyermekek, tanulók után 
azonban a közoktatási feladatra támogatás nem igényelhető. 

2.2.1. Ha az óvoda fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi társulás 
gondoskodik, úgy az óvodai csoportok átlaglétszáma két fővel lehet kevesebb a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak: 

– a 2009/2010. nevelési évben indított valamennyi óvodai csoportban a 75 %-ánál. 

2.2.2. Ha az általános iskola fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi 
társulás gondoskodik, úgy az általános iskolákban az osztályok átlaglétszáma két fővel 
lehet kevesebb a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály 
átlaglétszámnak: 

– a 2009/2010. tanévben indított 1-4. és 5-8. évfolyamon együttesen a 75 %-ánál. 

2.2.3. Ha az óvoda, iskola fenntartásáról legalább 3 települési önkormányzat társulásban 
gondoskodik: 

– a 2009/2010. nevelési évben az óvodai csoportok és az általános iskola 1-
4. évfolyam esetén a csoportok, illetve az osztályok átlaglétszáma együttesen 
eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti 
csoport/osztály átlaglétszámnak az 50 %-át, 

– amennyiben az 5-8. évfolyamon az oktatás egy ellátási helyen történik, úgy 
2009/2010. tanévben az 5-8. évfolyam esetén az osztályok átlaglétszáma 
együttesen eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti osztály átlaglétszámnak az 50 %-át. 

2.3. A gyermekek, tanulók számának meghatározása az átlaglétszám-számítás és a 
támogatás szempontjából: 

2.3.1. Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény 
tekintendő egy intézménynek. Az átlaglétszám számítás és támogatás szempontjából az 
azonosító számmal rendelkező tanulók és alkalmazottak, valamint az óvodai nevelésben 
és korai fejlesztésben, gondozásban részesülő gyermekek vehetők figyelembe. 

2.3.2. A gyermekek, tanulók létszámának számításánál a Közokt. tv. 1. számú melléklet 
Második rész 1. b), d) és f) pontjaiban és a 3. számú melléklete II. rész 3. pontjában 
foglalt előírásokat is figyelembe kell venni. 



2.3.3. Az átlaglétszámot összevont óvodai csoportok esetén az összevont és a nem 
összevont óvodai csoportokra vonatkozóan együttesen, az általános iskola 1-
4. évfolyamán az összevont és a nem összevont osztályokra vonatkozóan együttesen kell 
teljesíteni. Az összevont csoportokat, illetve 1-4. évfolyamon az összevont osztályokat 
egy csoportként, illetve osztályként kell figyelembe venni. 

2.3.4. Az 5-8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás 
szempontjából nem elismerhető. Ezen intézményeket fenntartó önkormányzatokat nem 
lehet a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő 
tagjaként figyelembe venni. 

2.3.5. A gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott csoportokat, osztályokat 
az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 

2.3.6. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
közötti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén 
való településéről és működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi 
XXXIV. törvény szerinti szerződés alapján Magyarországra érkező delegáció gyermekei 
és tanulói részére szervezett csoportokat, osztályokat az átlaglétszám és a támogatás 
szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 

2.3.7. Azon települési önkormányzat, amelynek a területén – önkormányzati 
fenntartásban – nem működik közoktatási intézmény vagy intézményegység, az 
átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából az egyes óvodai, iskolai évfolyamok 
tekintetében legfeljebb egy intézményfenntartó társulás tagjaként vehető figyelembe. 

2.3.8. Azon települési önkormányzatot, amely önállóan is tart fenn óvodát, illetve 
általános iskolát, kizárólag abban az esetben lehet közoktatási intézményi társulás 
tagjaként átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából figyelembe venni, ha más, 
területén működő óvodát, illetve általános iskolát intézményi társulás székhelyeként tart 
fenn. 

2.3.9. Az óvodai nevelésben részesülő azon gyermekek után is igénybe vehető 
támogatás, akik 2009. december 31-éig a harmadik életévüket betöltik és a 
2009/2010. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést igénybe 
veszik. 

2.3.10. Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe 
venni azokat a bölcsődés korú, második életévüket betöltő gyermekeket is, akiknek 
nevelését a Közokt. tv. 33. §-ának (14) bekezdése szerint – a 2009. szeptember 1-jétől 
indítható – egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják. 

2.4. A közoktatási intézményi feladat az egyes települések tekintetében akkor tekinthető 
ellátottnak, ha a településen található valamennyi – önkormányzat, intézményi társulás 
vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásában levő – közoktatási intézmény 2009. évben 
teljesíti a 2008. évi Kvtv. 8. számú mellékletében foglalt és a Kiegészítő szabályok 
2.1. vagy 2.2. pontja szerinti átlaglétszám-feltételeket. 

2.5. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások kizárólag az 
olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe, amelynek alapító 
okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, továbbá 



OM azonosítóval rendelkezik, a közoktatási információs rendszer adatbázisába 
bejelentkezett és nyilvántartásba vették. Az intézményi társulások esetében további feltétel 
az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása 
és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös 
meghatározása. 

2.6. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások igénybevétele és 
az elszámolás a nevelési-oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási statisztikai adatokra 
és az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra vagy a hozzájárulást megalapozó 
okmányokra épül. 

2.7. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások a tanulói 
jogviszony szünetelése esetén nem igényelhetők. 

2.8. A közoktatási intézményi feladat esetében a feladat ellátásához kapcsolódó 
támogatások megállapítása – az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók számának és 
az ehhez kapcsolódó támogatás meghatározásának kivételével – a tervezésnél a többcélú 
kistérségi társulás által közölt tényleges – a tárgyévet megelőző év október 1-jei közoktatási 
statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó 
létszámok figyelembevételével történik. Az elszámolásnál az intézményi társulás, illetve 
többcélú kistérségi társulás szintjén figyelembe vett ellátottak, oktatottak 2008/2009. tanévi 
nyitó létszámát és a 2009/2010. tanévi nyitó létszámát kell figyelembe venni. 

Az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók után a szolgáltatás megkezdésének 
hónapjától támogatás vehető igénybe: 

– a 2008/2009. tanév tekintetében időarányosan, legfeljebb 8 hónapra, 
– a 2009/2010. tanév tekintetében időarányosan, legfeljebb 4 hónapra. 

Az elszámolásnál az intézményi társulás, illetve többcélú kistérségi társulás szintjén 
figyelembe vett, a 2008/2009. tanévben és a 2009/2010. tanévben utaztatott gyermekek, 
tanulók számát kell figyelembe venni a közoktatási intézmények vezetőjének 
adatszolgáltatása alapján. 

2.9. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és fejlesztő felkészítés esetében 
az ellátottak után igényelt támogatás elszámolása a következők szerint történik: az 
ellátottak 

– 2009. január 1-je és 2009. augusztus 31-e közötti száma: az ezen időszakban a 
felösszesített heti ellátotti létszám osztva ezen időszakra jutó ellátási hetek 
számával, 

– 2009. szeptember 1-je és 2009. december 31-e közötti száma: az ezen időszakban 
a felösszesített heti ellátotti létszám osztva ezen időszakra jutó ellátási hetek 
számával. 

Ellátási hétnek 

– 2009. január 1-jétől 2009. június 30-áig tartó időszakra vonatkozó naptári heteket, 
továbbá 

– 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig tartó időszakra vonatkozó naptári 
heteket 

tekintjük. 



Az ellátotti létszámban egy héten egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe. 

3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő 
szabályok 

3.1. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási 
feladatok ellátását biztosíthatja: 

– intézményfenntartóként, 
– szervező tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti –

intézményi társulások útján, melyek: 
= lakosságszáma az étkeztetés, 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 együttes lakosságszáma nem éri el a 3 000 főt, úgy 
közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást 
biztosítania, 

= a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint alapszolgáltatási feladat 
esetében megfelelnek a Szoctv.-ben előírt feladatszervezési előírásoknak, 

= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását 
nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához 
kapcsolódó működési engedéllyel, 

– a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján, kivéve a 2.4. a) pont szerinti 
szociális étkeztetést, továbbá 

– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás 
székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye 
útján, kivéve a 2.4. a) pont szerinti szociális étkeztetést. 

3.2. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátásáról – külön megállapodás keretében – a többcélú 
kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának 
intézménye útján gondoskodik, úgy 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 3 000 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. 

3.3. A 2.4. a) pont szerinti szociális étkeztetés esetén az ellátottak számának 
meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel, 
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója, 
nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított 
éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 

3.4. A 2.4. c) pont szerinti házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának 
meghatározása tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel, elszámoláskor 
a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített 



ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy 
ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 

3.5. A 2.4. d) pont szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az ellátottak 
számának meghatározása tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 365-tel, 
elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek számának 
alapulvételével, a nyilvántartásban részt vevők száma osztva 365-tel. Amennyiben egy 
jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe. 

3.6. A 2.4. e) pont szerinti nappali ellátás esetén az ellátottak számának meghatározása: 
tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 251-gyel, elszámolásnál az ellátottak – 
gondozási napló (esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta összesített – számának 
(a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap) 
alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. A hozzájárulás az éves 
átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. A 
hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben (nappali melegedő) az 
elszámolás alapja a külön jogszabályban meghatározott látogatási napló alapján számított 
létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 
háromszorosánál. 

3.7. A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási 
feladatok ellátásáról gondoskodhat: 

– intézményfenntartóként, 
– szervező tevékenységével létrehozott olyan Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerint létrehozott 

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

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

= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását 
nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához 
kapcsolódó működési engedéllyel, 

– a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés útján, továbbá 
– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás 

székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye 
útján. 

3.8. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladatokról – külön 
megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének 
önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy 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 5 000 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. 



3.9. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.5. pont szerinti gyermekek átmeneti 
gondozási feladatról a feltételeknek megfelelően gondoskodik és a feladat ellátásához e 
fejezet szerint normatív támogatásban részesül, úgy a 2.6. pont szerinti gyermekek átmeneti 
gondozása alapellátási feladatra támogatás nem igényelhető. 

3.10. A 2.3. és 2.5. pont szerinti feladatoknál az ellátottak számának meghatározása: 
tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-
tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

3.11. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (tartós és átmeneti szociális 
intézményben, bölcsődében, családi napköziben, gyermekek átmeneti gondozását biztosító 
és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben), amely az intézménybe történő 
felvétel napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok 
számításánál az ideiglenesen – egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe 
kell venni. Az intézményi jogviszony – a kórházi és a gyermekvédelmi szakellátást kivéve 
– egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik. 

3.12. A 2.3.-2.6. pontokban szereplő feladatok után abban az esetben igényelhető a 2.3.-
2.6. pontok szerinti támogatás a teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt 
feltételeket teljesítő szolgáltató legkésőbb 2008. január 31-én rendelkezik a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének 
engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 
engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos 
működési engedéllyel. 

Amennyiben a feladatellátás év közben kezdődik meg, illetve a fenntartó a feladat 
ellátásához szükséges működési engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület 
bővül, úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések után 
időarányos támogatás igényelhető. Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a 
működési engedély hatályba lépését követő hónap első napja. 

A 2.3. és a 2.5. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybevételének további 
feltétele, hogy a feladatot ellátó intézmény(ek) működési engedélye(i) legalább a 
Kiegészítő szabályok 1.1. pontja szerinti településekre kiterjedjen(ek). 

3.13. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.3., 2.4. és 2.6. pontokban foglalt 
feladatok ellátását a Ttv. 8. §-a, 9. §-a és 16. §-a szerinti intézményi társulás útján 
biztosítja, úgy a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell 
igazolni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes, és a működési 
engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak 
rendelkeznie kell. 

3.14. A szociális étkeztetéshez, házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó támogatás nem 
igényelhető azonos időszakban, ugyanazon ellátott után a nappali ellátáshoz kapcsolódó 
támogatással. 

3.15. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó támogatás igényelhető, 
ugyanazon ellátott után a szociális étkeztetéshez, házi segítségnyújtáshoz, illetve a nappali 
ellátáshoz kapcsolódó támogatásokkal együtt is. 



4. A mozgókönyvtári és közművelődési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással 
összefüggő szabályok 

A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelheti a támogatást, ha legalább négy, 
nyilvános könyvtárral nem rendelkező – könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – 
települési önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosítja a mozgókönyvtári 
szolgáltatásokat: 

– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok nyilvános 
városi vagy a megyei könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a 
könyvtári szolgáltatásokat. A többcélú kistérségi társulás szerződést köt a 
szolgáltatóval. 

– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok (vagy a többcélú 
kistérségi társulás) könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodnak, 
amelyekben a szolgáltató által kiszállított könyvtári állomány elhelyezhető, a 
könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol a megrendelt könyvtári 
szolgáltatások fogadhatók.  

– A többcélú kistérségi társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári 
szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános 
könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcseréről, a megrendelések 
fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről. 

– A többcélú kistérségi társulás a támogatásból hozzájárulhat a szolgáltató könyvtár 
által kialakított kistérségi információs portál működtetéséhez is – kapcsolódva a 
Rokka (kulturális fonál) és a Portál programhoz. 

5. A belső ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással összefüggő szabályok 

5.1. A többcélú kistérségi társulás a belső ellenőrzési feladat ellátásáról 

– saját feladatellátás esetén intézményfenntartással, vagy munkaszervezeti 
feladatellátás keretében (önálló munkaszervezetében, vagy a munkaszervezet 
feladatával megbízott önkormányzati hivatal szervezeti egységében), illetve külső 
erőforrás bevonásával, 

– intézményi társulás(ok) útján 

gondoskodik. 

5.2. 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. A többcélú kistérségi társulás az intézményi társulások 
szakmai munkáját az ellenőrzési programok készítésére, az ellenőrzés lebonyolítására, 
realizálására vonatkozó belső ellenőrzési módszertan összehangolásával segíti. 

5.3 A támogatásnál elismerhető költségvetési szervek száma meghatározásánál figyelembe 
veendő időpontok: 

– Az 1.2. pontban meghatározott feltételek 2009. január 31-éig történő teljesítése 
esetén 2009. január 31-e. 

– A 2009. január 31-ét követően megkezdett feladatellátás esetén, az azt megelőző 
hónap utolsó napja. 


