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1. BEVEZETÉS
A helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonala meghatározó a lakosság életminősége
és a helyi vállalkozások eredményessége szempontjából, a szolgáltatási színvonalra pedig
döntő hatással van az egyes helyi közszolgáltatások esetében alkalmazott finanszírozási
megoldás. A megfelelő színvonalhoz egyrészt az összes szükséges személyi, tárgyi, infrastrukturális és egyéb feltétel forrásigényét biztosítani kell, másrészt a finanszírozás
ösztönzőként is működik az ellátásra kötelezettek és a szolgáltatók számára. A pénzügyi
szabályozáson keresztül érvényesülő ösztönzők befolyásolják azt, hogy a helyi döntéshozók milyen cél-, és elvárásrendszert érvényesítenek a helyi szolgáltatókkal szemben a
helyi közszolgáltatás szolgáltatási színvonalával kapcsolatban.
A fentiek miatt a helyi közszolgáltatások minőségének fejlesztésére fókuszáló kutatás
során a finanszírozás vizsgálata megkerülhetetlen tématerület.
A KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű "Helyi versenyképesség-fejlesztési
kutatási program” (továbbiakban: HVK projekt, vagy Projekt) keretében a kapcsolódó
jogszabályok feldolgozásával, valamint a gazdálkodási adatok elemzésével a helyi versenyképesség szempontjából kiemelt 25 helyi közszolgáltatás vonatkozásában
ajánlások kerültek kidolgozásra a szakmai-ágazati irányítók számára, amelyek a helyi
közszolgáltatások jelenleg hatályos finanszírozási rendszerének felülvizsgálatához fogalmaznak meg fejlesztési szükségleteket, javaslatokat.

1.1. AZ AJÁNLÁS CÉLJA ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI
Jelen ajánlás célja az, hogy a vizsgált helyi közszolgáltatások jelenleg hatályos
finanszírozási rendszerének felülvizsgálatához szolgáljon alátámasztó információkkal az érintett szakmai-ágazati irányítók számára. Ennek érdekében az ajánlás
bemutatja a vizsgált helyi közszolgáltatásonként a jelenleg alkalmazott, hatályos finanszírozási megoldást, továbbá megvizsgálja, hogy szükséges-e fejleszteni azon a közszolgáltatás szolgáltatási színvonalának megőrzése/fejlesztése érdekében.
A finanszírozási rendszer fejlesztésének szükségét a célterületi kutatás elsősorban a vizsgált helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonalának megőrzése,
fejlesztése szempontjából fontos követelmények mentén vizsgálta.
A kutatásban résztvevők által kialakított konszenzus alapján a helyi közszolgáltatások
finanszírozása rendszere akkor tud a szolgáltatási színvonallal kapcsolatos elvárásoknak
megfelelni, ha az alábbi követelményeket teljesíti:


Biztosítja a méltányos finanszírozást minden szolgáltató számára, fedezve a
minimális elvárásoknak megfelelő szolgáltatás biztosításához szükséges feltételek
forrásigényét.



A magyar költségvetés teherbírásának megfelelő kereteken belül képes az eltérő
igénybevevői szükségletekhez illeszkedő szolgáltatási színvonal finanszírozására.



Képes a szolgáltatók eltérő adottságait, sajátosságait a rendszer úgy
kompenzálni, hogy az igénybevevői oldalon biztosított legyen az esélyegyenlőség elve.



Ösztönzi a rendszer a szolgáltatókat a szolgáltatási színvonal növelésére,
illetve nem tartalmaz olyan ösztönzőt, amely ez ellen hat.
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Az ajánlás kidolgozása során a fenti követelmények teljesülését vizsgáltuk az egyes helyi
közszolgáltatások esetében, és az eltérések kezelése érdekében fogalmaztuk meg a javaslatokat.
Az ajánlás a finanszírozási rendszer kialakításában, felülvizsgálatában résztvevő döntéshozók számára készült, döntés-előkészítés céljából.
Az ajánlás tartalmaz ezen túl konkrét javaslatokat olyan szabályozási módosításokra,
amelyek segítségével az eltérő sajátosságokkal rendelkező szolgáltatók között tapasztalható különbségek a feltételrendszer terén jobban kiegyenlíthetők. Ezen javaslatok érvényesítésével növelhető az esélyegyenlőség elvének érvényesülése a helyi közszolgáltatások igénybevétele során.
Az ajánlás továbbá tartalmaz olyan javaslatokat, amelyek hatályba léptetésével növelhető a szolgáltatók, fenntartók érdekeltsége a helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonalának növelésére.
Az ajánlásban foglalt javaslatok felhasználhatók a központi költségvetés tervezése során
a magyar állam által biztosított működési támogatás kalkulációjának, felhasználási
szabályrendszerének felülvizsgálatához, finomhangolásához, illetve az ágazati
reformok kidolgozása esetén a kapcsolódó finanszírozási mechanizmusok átalakításához.

1.2. AZ AJÁNLÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK MUNKAMÓDSZERE
Az ajánlás kidolgozása érdekében az 1. célterülettel szorosan együttműködve a célterületen dolgozó kutatók a következő tevékenységeket hajtották végre:


Az 1. célterületen dolgozó kutatók összegyűjtötték a jogszabályok, szakmai ajánlások, ágazati stratégiák alapján az egyes helyi közszolgáltatásokra vonatkozó
követelményeket. Ezeket kiegészítették a lakossági, vállalkozói kérdőíves felmérések, valamint a szakmai interjúk alapján további elvárásokkal. Ezeket a követelményeket és elvárásokat szolgáltatási szintekbe rendezték a könnyebb kezelhetőség érdekében.



Az 1. célterülettel együttműködve meghatározásra kerültek az egyes szolgáltatási szintekhez szükséges erőforrások, kitérve az infrastrukturális, humán
erőforrás, eszköz és immateriális feltételekre is.



Az önkormányzatok gazdálkodási beszámolóiból kinyerhető adatok elemzésével,
valamint helyi közszolgáltatók költségvetésének tanulmányozásával mintaköltségvetések kerültek kidolgozásra az egyes szolgáltatási szintekre. Ahol
erre volt lehetőség ezeket a mintaköltségvetéseket több változatban is elkészültek, figyelembe véve azt, hogy egyes helyi közszolgáltatásoknál a szolgáltatók,
vagy a térség sajátosságai jelentősen befolyásolhatják a szükséges költségek
mértékét, szerkezetét.



Részletesen átvizsgálásra került a kijelölt 25 helyi közszolgáltatás finanszírozási
rendszerének szabályozása.



Az összeállított mintaköltségvetések és a gazdálkodási beszámolók adatainak
elemzésével elemzésre került az, hogy a finanszírozási rendszer mennyiben
képes az egyes szolgáltatók, térségek sajátosságainak kezelésére.



A finanszírozási szabályok elemzése, valamint a lebonyolított interjúk, kérdőívek
eredményei alapján megvizsgálásra került az, hogy a kalkulációs és felhasználási
szabályok milyen ösztönzőket képviselnek a szolgáltatási színvonal szempontjából.
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A több irányból lefolytatott vizsgálatok eredményeit összegzésre kerültek és a feltárt problémákra, kihívásokra reagálva a hatályos finanszírozási rendszer felülvizsgálatának szükségességét érintő fejlesztési javaslatok kerültek megfogalmazásra.

Az alkalmazott módszertan részletes leírása megtalálható a célterületi Összefoglaló Kutatási Jelentésében.

1.3. AZ AJÁNLÁS FELÉPÍTÉSE
Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy az ajánlás milyen tartalmi elemekből, fejezetekből áll össze.
Fejezetcím

Fejezet rövid tartalma

1. Bevezetés

Az ajánlás hátterének, céljának és felépítésének rövid bemutatása.
A fejezet helyi közszolgáltatásonként egységes szerkezetben
mutatja be a hatályos finanszírozási megoldás értékelését, az
esetleges problémát, a finanszírozások felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat azok alátámasztásával együtt.



2. Javaslatok a finanszírozás felülvizsgálatára helyi közszolgáltatásonként





Melléklet

A hatályos finanszírozási megoldás bemutatása:
Az alfejezet bemutatja a hatályos finanszírozási megoldást, feltárja az esetleges problémákat.
A közszolgáltatás költségszerkezetének jellemzése: Az alfejezetben megvizsgáljuk, hogy a szolgáltatók, feladatellátási helyek eltérő adottságai milyen módon befolyásolják a közszolgáltatás költségszerkezetét.
A hatályos finanszírozási megoldás elemzése: Ebben az alfejezetben mutatjuk be azokat az eredményeket, amelyek a költségszerkezet és a központi költségvetés által biztosított támogatás szerkezetének öszszevetésére vonatkoznak. Továbbá itt ismeretjük azokat a további feltárt problémákat, amelyek a finanszírozáson keresztül kihatnak a szolgáltatási színvonalra.
Javaslat a finanszírozási megoldás felülvizsgálatára: Az alfejezetben olyan finanszírozási megoldásra
teszünk javaslatot, amely a szolgáltatási színvonal
egységes biztosítását, fejlesztését szolgálja.

A melléklet tartalma: Fogalmak és rövidítések jegyzéke

Az ajánlás kialakítása során a HVK projekt 25 helyi közszolgáltatást vizsgált meg. Az
ívóvízzel, a szennyvízzel és csapadékvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatások a vizsgálatok alapján technológiai, szervezeti szempontból olyan mértékben összefüggenek, hogy
ezeket célszerűbbnek látszott egy, közös ajánlásban szerepeltetni. A dokumentumban
ezért a vizsgált 25 helyi közszolgáltatásra vonatkozó ajánlások 24 fejezetben jelennek
meg.
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1.4. AZ AJÁNLÁS KAPCSOLATA MÁS EREDMÉNYTERMÉKKEL
Jelen ajánlás tartalma szorosan kapcsolódik a HVK projekt 1. célterületén kialakított szolgáltatási szinttel kapcsolatos ajánlásokhoz, mivel a finanszírozási vizsgálatok jelentős
része a szolgáltatási szint definíciók és az azokhoz rendelt erőforrások mentén került elvégzésére.
Az ajánlás elkészítése során alkalmazott módszertanok, a módszertanok alkalmazásának
tapasztalatai, illetve a vizsgálatok részletes eredményei a célterület Összefoglaló Kutatási
Jelentésében kerülnek bemutatásra
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2. AJÁNLÁSOK A FINANSZÍROZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA A
VIZSGÁLT HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERINT
A fejezetben a vizsgált helyi közszolgáltatásonként egységes szerkezetben kerül bemutatásra a hatályos finanszírozási megoldás értékeléséből levezethető főbb megállapítások,
az esetleges problémák, valamint a finanszírozások felülvizsgálatára vonatkozó javaslatok.

2.1. ÓVODAI NEVELÉSI FORMÁK
Az óvodai nevelési formák helyi közszolgáltatás definícióját az 1. kutatási célterület ajánlása tartalmazza a javasolt szolgáltatási szintek bemutatásával együtt. Az alábbiakban a
finanszírozási rendszerrel kapcsolatos háttérinformációk és ajánlások kerülnek bemutatásra.

2.1.1. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A közszolgáltatás hatályos finanszírozási rendszerének értékelése során az alábbi kérdések kerültek megvizsgálásra:


Milyen forrásokból érkeznek bevételek a közszolgáltatás finanszírozására, ideértve
az igénybe vevők által fizetett díjakat, és a vissza nem térítendő felhalmozási célú
támogatásokat (pályázatok) is? Ki határozza meg ezen bevételek (főleg a díjtételek) szintjét?



Milyen kalkulációs módszerrel kerül meghatározásra a költségvetési működési támogatás?



Milyen szervezeti formák jellemzők a szolgáltatás megvalósításában (pl. nem önkormányzati fenntartó, magán szolgáltatók), és ez hogyan befolyásolja a finanszírozási megoldást (pl. eltérő támogatási mérték)?

2.1.1.1 Bevételi források az óvodai működéshez
Az óvodák bevétele két forrásból tevődik össze.
1. A központi költségvetés a 2.2. pontban bemutatott szabályok szerint allokál forrásokat az önkormányzatok, mint fenntartók, vagy mint a fenntartókkal köznevelési
szerződésben állók részére.
2. A központi költségvetés által nem finanszírozott működési hányadot a fenntartó
szervezet fedezi (alapértelmezésben az önkormányzat). A szülőktől az óvodai nevelésért pénz nem kérhet a fenntartó.
Kapcsolódó terület a gyermekétkeztetés, amely az óvodák kötelezően ellátandó feladata.
Ennek költségét a szülőktől be lehet szedni, viszont, ha a vonatkozó jogszabály szerint a
gyermek jogosult ingyenes étkeztetésre, akkor annak költségeit a fenntartó viseli, és
arra szükség esetén támogatást is kap a központi költségvetésből.

2.1.1.2 Óvodai bérköltség támogatása
Az óvodában dolgozók bére az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedett az
által, hogy a pedagógus kar részeivé váltak, és a pedagógus bértábla alapján kapják
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a bérüket. A központi költségvetés a bértábla szerinti bérezést jellemzően messze meghaladó összeggel támogatja a gyermekszám alapján kalkulált 1 fő pedagógus bérét,
ugyanakkor ez a számított pedagóguslétszám nem az előírás szerinti csoportonként 2 fő
óvodapedagógust takarja, hanem egy fiktív számot, amely a csoportlétszám feltöltöttségét, a vezetői órakedvezmény miatt alkalmazott többletlétszámot és az óvodapszichológus alkalmazásának 500 gyermek fölötti kötelezettségét veszi figyelembe, majd ezt egy
rögzített szorzóval illeti. Az integráltan nevelt SNI gyermekeket e vonatkozásban fogyatékosságuk mértéke függvényében kettő vagy három gyermekként kell figyelembe venni.
A költségvetési támogatás a fentieken felül azonban a magasabb bérkategóriába sorolt
pedagógusok miatti többlet-bérkiadásokat is figyelembe veszi. Emellett a költségvetés a
gyermekétkeztetésben dolgozók bérét is megtéríti, illetve, ha az óvoda szolgáltatásvásárlás útján teljesíti étkeztetési kötelezettségét, akkor az adott támogatási keretből annak
szerződött díját számolhatja el.

2.1.1.3 Óvodaműködtetési támogatás
A központi költségvetés a béreken felül is támogatja az óvodák működtetését, jelenleg a
beíratott gyermekek után fejenként 81.700 Ft-tal évente. Egy 3 csoportos óvoda esetében, ha csoportonként csak 20 fővel számolunk is, az havi 408.500 Ft, amely a rezsiköltséget és a fogyó eszközök pótlását többszörösen fedezni tudja, és jellemzően
másra is jut még belőle.
Ebben a vonatkozásban a létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell
figyelembe venni (az SNI gyermekeket is).
Amennyiben az önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek adja át az óvoda
fenntartását, az óvodaműködtetési támogatásról le kell mondania.

2.1.1.4 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának
támogatása
A támogatás azon gyermekek után igényelhető, akik az óvodai ellátást a lakóhelyüktől,
ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe és utaztatásuk
autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrend szerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosított. E támogatás szempontjából iskolabuszszolgáltatás vásárlásának minősül a menetrendtől függetlenül közlekedő, kizárólag e célból indított járat igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az
utaztatott gyermekek mellett kísérő is utazzon.
A támogatás gyermekenként 189.000 Ft/fő/év, ami napi 800–900 Ft közötti összeget
jelent (a munkanapokra vetítve). A költségvetés 500,9 millió Ft-os előirányzata nagyságrendileg 2650 utazó gyermekkel számol, amely a 3–5 éves korú gyermekek közel 1%-a,
az óvodába íratottaknak pedig mintegy 0,8%-a. Ez az arány annak fényében is figyelemre érdemes, hogy az óvodás korúak 2,4%-a lakik olyan településen, ahol nincs
óvoda.
Amennyiben az önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek adja át az óvoda
fenntartását, az utaztatási támogatásról le kell mondania.
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2.1.1.5 Fenntartó általi működési hozzájárulás
A költségvetési támogatásokon felüli működési költséghányad a fenntartót – amely lehet
a helyi önkormányzat, de vele köznevelési szerződésben álló civil vagy egyházi szervezet
is – terheli. A tapasztalatok szerint a központi költségvetés a havi rendszeres működési
költségekből a működtetési támogatással együtt 90% fölötti hányadot vállal.

2.1.1.6 Óvodafejlesztési források
Az óvodák fejlesztésére részint központi költségvetési forrásból, részint uniós programok
keretében van lehetőség. Magyarország 2018. évi központi költségvetése (2017. évi C.
tv.) az alábbi, nem csak óvodákat célzó formákban biztosít fejlesztési támogatást az óvodák részére:


3. számú melléklet II/2a) „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása” cím alatt 2 Mrd Ft-os keret áll rendelkezésre a települési
önkormányzatok számára, hogy pályázati úton támogatást igényeljenek az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által
fenntartott, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30 millió Ft.



3. számú melléklet II/2b) „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás” cím alatt 500 millió Ft-os keret áll rendelkezésükre a települési önkormányzatoknak, hogy pályázati úton támogatást igényeljenek a tulajdonukban lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmények fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmények létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió Ft.

A fentieken felül a nagyobbrészt uniós forrásból működtetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1.4.1 kódszámú pályázata keretében a megyei jogú városokon és Közép-Magyarországon kívüli településeknek 71,1 Mrd Ft, a TOP 6.2.1 keretében
a Közép-Magyarországon kívüli megyei jogú városoknak 30 Mrd Ft, míg a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 6.1.1. számú felhívása keretében 9,32
Mrd Ft áll(t) rendelkezésre. Ezek közül a TOP-1.4.1 még pályázható. Az említett források
azonban óvodák és bölcsődék számára egyaránt nyitva álltak, megoszlásukról a FAIR-ből
kinyert friss adatok fényében lehet képet alkotni.
Végül az óvodák fejlesztéséhez, illetve egyszeri nagyobb kiadásaihoz (pl. felújítás) az
intézményfenntartók is hozzájárulhatnak lehetőségeik szerint.

2.1.1.7 Az óvodák költségvetési támogatásának mértéke és a számítás módja
Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása az alábbi táblázatban foglalt mértékű:
1. táblázat: Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők
bértámogatása

Jele

Neve

Mértéke

ÁBp

Óvodapedagógusok átlagbérének és elismert
közterheinek összege

4.419.000
szám/év

ÁBs

Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és elismert közter-

2.205.000 Ft/fő/év
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Jele

Neve

Mértéke

heinek összege

Látható, hogy míg a segítők létszáma a tényleges létszámot tükrözi, addig az óvodapedagógusok bértámogatása számított létszámon alapul. A számított létszámot a beíratott
gyermekek létszáma (L) is befolyásolja. A gyermekszámot az adott nevelési év (pl.
2017/2018-as) köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszámának adatai alapján kell
meghatározni. Ezen felül számításba kell venni mindazon gyermekeket is, akik


az adott nevelési évben december 31-éig, vagy a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és az adott nevelési évben legkésőbb
december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,



akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és az adott nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést.

Nem igényelhető támogatás azon gyermekek után, akik az adott nevelési év kezdete
előtti augusztus 31-éig hetedik életévüket betöltötték, kivéve, ha a gyermek vonatkozásában szakértői bizottság javasolta a további egy évig tartó óvodai nevelést (Nkt. 45.§
(2)). Az óvodai nevelésben részesülő, integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek számát a fogyatékosság mértékétől függően kettő vagy három főnek kell beszámítani (Nkt. 47.§ (7)).
Az óvodapedagógusok számított létszámát (Psz) ezt követően az alábbi képlettel kell
meghatározni:
Psz = (L / Cs) × Feh + Vk + Op
egy tizedesre kerekítve, ahol


Psz = az óvodapedagógusok számított létszáma



L = a gyermekek száma az összes csoportban



Cs = 20 (az Nkt. 4. melléklet szerinti átlagos csoportlétszám)



Feh = 1,62 (foglalkoztatási együttható)



Vk = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám



Op = óvodapszichológusok száma (amennyiben az intézményben az Nkt. 61.§ (3)
bek. szerint foglalkoztatnak óvodapszichológust.

A fentiekből a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszámot a 2018. évi
költségvetési tv. Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint az alábbiakban kell meghatározni:
Vk = V × (1– Vi / (V × 32))
ahol


V = az Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de legfeljebb a ténylegesen foglalkoztatott vezetők száma



Vi = a V vezetői létszámra az Nkt. 5. mellékletében megállapított kötelező nevelési óraszámának (óvodai foglalkozásai számának) összege.

Mindezek ismeretében meg határozható, hogy egy intézmény mekkora bértámogatást
kap az adott évben.
Tp = Psz × ÁBp × 8 / 12
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az adott költségvetési év első 8 hónapjára átlagosan vetítve (a nevelési év következő
naptári évre áthúzódó 8 hónapja) és
Tp = Psz × ÁBp × 4 / 12
az adott költségvetési év utolsó 4 hónapjára átlagosan vetítve (a kezdődő nevelési évnek
még az adott költségvetési (naptári) évre eső első 4 hónapja), ahol Tp = az adott nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása (a többi képletelemet fentebb ismertettük).
Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása az
alábbi képlet alapján történik:
Ts = S × ÁBs × 8 / 12 + PS × ÁBp × 8 / 12
az adott költségvetési év első 8 hónapjára átlagosan vetítve (a nevelési év következő
naptári évre áthúzódó 8 hónapja) és
Ts = S × ÁBs × 4 / 12 + PS × ÁBp × 4 / 12
az adott költségvetési év utolsó 4 hónapjára átlagosan vetítve (a kezdődő nevelési évnek
még az adott költségvetési (naptári) évre eső első 4 hónapja), ahol


TS = az adott nevelési évben az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül
segítők átlagbéralapú támogatása,



S = az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő középfokú végzettségűek száma (ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidőre vetített száma),



PS = az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő, pedagógus végzettségűek száma (ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidőre vetített száma).

A bértámogatásban a pedagógusok további premizálása végzettségük és előmenetelük
szerint is figyelembevételre kerül. A pedagógus a végzettsége szerint lehet alap- és mesterfokozatú, előmeneteli rendszere szerint pedig lehet Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus és Kutatótanár (utóbbi az óvodában gyakorlatilag nincs). A
központi költségvetés a magasabban képzett, vagy előmenetelben előrébb tartó pedagógusok, valamint pedagógus végzettséggel rendelkező segítők béréhez az alábbi táblázat
szerinti többletjuttatást biztosítja a fenntartóknak.
2. táblázat: Magasabban képzett, vagy előmenetelben előrébb tartó pedagógusok, valamint pedagógus végzettséggel rendelkező segítők bére

Alapfokozat
Gyakornok vagy Pedagógus I.
Pedagógus II.
Mesterpedagógus vagy Kutatótanár

Mesterfokozat

nincs többlettámogatás
401.000 Ft/fő/év

439.000 Ft/fő/év

1.463.000 Ft/fő/év

1.611.000 Ft/fő/év

Ezen felül amennyiben az óvoda saját konyhát működtet, az ott dolgozók bérére,
illetve a szülők által meg nem térített nyersanyagköltségre is kap költségvetési támogatást. Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó
bértámogatás (a dolgozók átlagbérének és elismert közterheinek összege) 1.900.000
Ft/számított létszám/év.
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A számított dolgozói létszámhoz ez esetben is az ellátottak számát kell figyelembe
venni, az alábbi táblázat szerint (a képleteket egyszerűsítettük, külön kellene számítani a
kollégiumi/externátusi étkeztetést, de az az óvodák esetében nem releváns):
3. táblázat: a számított dolgozói létszám meghatározásának szabályrendszere az óvodai gyermekétkeztetés esetében

Ellátottak száma (fő)

Képlet

1–100

Dsz = L / 25 × F

101–500

Dsz = (100 / 25 + (L – 100) / 60) × F

501–1000

Dsz = ( 100 / 25 + (500 – 100) / 60 + (L – 500) / 70) × F

1001–1500

Dsz = (100 / 25 + (500 – 100) / 60 + (1000 – 500) / 70 + (L – 1000) / 75) × F

1500 felett

Dsz = (100 / 25 + (500 – 100) / 60 + (1000 – 500) / 70 + (1500–1000) / 75 +
(L –1500) / 80) × F

ahol


Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve,



L = adott évre elismert – kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével –
összes ellátotti létszám,



F = a gyermekétkeztetési feladat-ellátási helyek számától függő tényező, melynek
értéke
1 feladat-ellátási hely esetén 1,0
2–3 feladat-ellátási hely esetén 1,1
4–6 feladat-ellátási hely esetén 1,2
6 feladat-ellátási hely felett 1,3

A dolgozók bértámogatása ennek megfelelően:
Tsz = Dsz × ÁBd
ahol:


Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása,



ÁBd = a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók átlagbérének elismert öszszege.

A központi költségvetés ezen felül támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az
általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő
nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek
figyelembevételével. Ez – amennyiben saját konyhát működtet – az óvodát is megilleti.

2.1.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
Ebben a fejezetben a szolgáltatási egységek jellemzőinek elemzése alapján kialakított
minta szolgáltatási egységek példáján mutatjuk be eltérő adottságú intézmények költségszerkezetét. A fejezet három különböző méretű és adottságú intézményt modellez
annak érdekében, hogy az alábbiakban a bevételekkel való összevetésük megfelelően
mutasson rá a finanszírozási rendszer jellemzőire (a továbbiak: modellintézmények).
Az alábbi táblázatban a jellemző költségtípusok paraméterezésének elveit mutatjuk be.
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4. táblázat: A minta szolgáltatási egységek kialakítása során alkalmazott megfontolások

Költségelem

A minta szolgáltatási egységek kialakítása során alkalmazott
megfontolások

Személyi juttatások és járulékaik

Törekedtünk a mintaintézményekben eltérő munkaerő-szerkezet előállítására, az Nkt. mellékleteiben foglalt humánerőforrás-kötelezettségek figyelemvételével. A községi óvoda esetében hátrányos helyzetű települést modelleztünk, ezért az óvodapedagógusoknak pótlék jár a nehéz körülmények
között végzett munkáért, továbbá a vezetői pótlékokkal is számoltunk (a
pótléksávok középértékén). A béreket az években kifejezett munkatapasztalat szerint is differenciáltunk.
Az óvodapedagógusok esetében a pedagógus bértáblát vettük figyelembe
azzal, hogy a garantált bérminimum alatti összegeket felhúztuk 180.500
Ft-ra. A dajkák és pedagógiai asszisztensek bérét egységesen a garantált
bérminimummal számoltuk.

Rezsiköltség

Étkeztetés
Eseti dologi költségek

Felújítás

Vezetők és nehéz körülmények között munkát végzők esetében a lábjegyzetben1 közölt linken olvasható pedagógus-bérpótléktábla sávközépértékeivel számoltunk. A táblázat értékei a pedagógus illetményalap százalékában kifejezett, az Nkt. 8. mellékletében közölt pótléktáblázatot veszik
figyelembe.
Több óvodai költségvetés áttekintése alapján a rezsiköltséget egy, a fűtés
korszerűsége által differenciált szorzóval határoztuk meg, beleértve a
konyhai és fürdőszobai, napi szinten fogyó eszközök költségét. A fűtés költségét a www.csaladihaztervezes.hu fűtéskalkulátora alapján határoztuk
meg, a terület, a hőszigetelés, a fűtőanyag és a fűtött órák száma alapján,
23 fok beltéri hőmérséklettel számolva. Évente 220 munkanappal, 11–12
órás nyitva tartásból adódóan napi 13 óra fűtéssel, 6 hónapban felmerülő
fűtési igénnyel kalkulálva 110 × 13 = 1430 az éves átlagos fűtési óraszám.
A rezsiköltség rossz szigetelés esetén a fűtés kétszereseként, közepes szigetelés esetén két és félszereseként, jó szigetelés esetén annak háromszorosaként jelenik meg a számításban, vagyis a fűtés a szigetelés javulásával
arányosan kisebb hányadát teszi ki a négyzetméter-arányos rezsiköltségnek.
Standard költségen vettük figyelembe, 600 Ft/fő/nap költségen, az ellátottak száma mellett a munkavállalókat is számítva.
Játékok beszerzése, konyhai eszközök (tányér, pohár) cseréje, új lepedők
vásárlása, villanykörtecsere, kisebb szerelések stb. évente csoportonként
50.000 Ft költségen kerültek be. Ez egy ideális esetet tükröz, a valós költség vélhetően ennél alacsonyabb, mert sok esetben a szülők segítik az
intézményeket.
A modellbe nem építettük be, mert az a működés modellezésére szolgál, de
a modell az alábbiakban történő elemzése során láthatóvá válik, hogy
mennyi jut felhalmozásra.

A modellintézmények rövid jellemzése:


1

„Községi” → Hátrányos helyzetű térségben működő, 2 csoportos, de csoportjait
feltölteni nem tudó községi óvoda, ahol a szakmai személyzet nehéz körülmények
között végzett munkáért járó pótlékot kap. Az épület 350 nm, fűtése korszerűtlen.
Fenntartója helyi önkormányzat.

http://eduline.hu/kozoktatas/2017/8/19/pedagogus_potlekok_2017_oktobertol_BCDPTT
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„Kisvárosi” → Négycsoportos, csoportjait viszonylag jól feltöltő óvoda, 1 fő intézményvezetővel, 1 fő helyettessel, viszonylag fiatal munkaerő-állománnyal, korszerű fűtéssel, 800 nm-es épületben. Fenntartója helyi önkormányzat.
„Városi” → Nyolc csoportra működési engedéllyel rendelkező, de csak 85%-os
férőhely-kihasználtsággal működő nagyintézmény, ahol az intézményvezető mellett helyettes vezetőt és óvodatitkárt is alkalmaznak. A helyettes esetében intézményvezető-helyettesi pótlékot számoltunk. A fűtés közepesen korszerű, az intézmény 1600 nm-en helyezkedik el. Fenntartója helyi önkormányzat.

A három modellintézmény alapjellemzőit a következő táblázat mutatja be.
5. táblázat: A három modellintézmény alapjellemzői

Jellemző
Óvodavezető

Községi

Kisvárosi

Városi

1 fő,
30 év
munkatapasztalattal
0 fő

Óvodatitkár
Óvodapedagógus*

0 fő
4 fő, ebből 3 fő 30 év,
1 fő 5 év munkatapasztalattal

1 fő,
20 év
munkatapasztalattal
1 fő,
15 év
munkatapasztalattal
1 fő
8 fő, ebből 3 fő 15 év,
3 fő 10 év, 2 fő 5 év
munkatapasztalattal

Pedagógiai asszisztens
Dajka
Férőhelyek száma
Ellátott gyermekek
száma
Épület területe
Fűtés

0 fő

1 fő

1 fő,
30 év
munkatapasztalattal
1 fő,
20 év
munkatapasztalattal
1 fő
16 fő, ebből 8 fő 30
év, 4 fő 10 év, 4 fő 5
év munkatapasztalattal
2 fő

2 fő
50 db
38 fő

4 fő
100 db
98 fő

8 fő
200 db
170 fő

350 nm
Rossz szigetelés, földgáz (állandó hőmérséklettartással),

800 nm
Kiváló szigetelés,
távfűtés (termosztáttal)

1600 nm
Közepes szigetelés,
földgáz (állandó hőmérséklettartással)

Óvodavezetőhelyettes

* Az 5–15 év tapasztalattal rendelkező, nem vezető beosztású pedagógusokat Pedagógus I. kategóriában, a 15 évnél nagyobb tapasztalatú, nem vezető beosztásúakat a községben Pedagógus I. kategóriában, a városban Pedagógus II. kategóriában, az intézményvezető-helyetteseket Pedagógus II. kategóriában, az intézményvezetőket a községben Pedagógus II. kategóriában, a városokban Mesterpedagógus
kategóriában vettük figyelembe. A nem vezető pedagógusokat alapfokozatú (BA), a vezetőket és helyetteseket mesterfokozatú (MA) végzettséggel számoltuk.

A fűtési költségek esetében változtattuk a szigetelést és a fűtési módot, de a kiemelkedően drága villanyfűtés, PB-gáz fűtés stb. lehetőségeket elvetettük. A következő táblázat
mutatja, hogy a szigetelés döntően befolyásolja a fűtési költséget, a rossz szigetelés a
kiválóhoz képest közel kétszeres díjat eredményezhet (a bekeretezett cellák a példákban
alkalmazott értékeket jelzik).
6. táblázat: A hőszigetelés minőségének hatása a fűtési költségekre
Hőszigetelés
Rossz

Földgáz

Távfűtés

350 nm

800 nm

1600 nm

350 nm

800 nm

1600 nm

343 614

785 423

1 570 846

261 319

597 315

1 194 630
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Hőszigetelés

Földgáz

Távfűtés

350 nm

800 nm

1600 nm

350 nm

800 nm

1600 nm

Közepes

290 757

664 581

1 329 163

221 121

505 415

1 010 830

Kiváló

185 021

422 921

845 843

140 708

321 362

643 265

A bérekre, étkeztetésre, rezsiköltségre és karbantartásra vonatkozó részletes számítások
a javaslat mellékletét képező Excel-fájlban megtalálhatók, amelyek közül ehelyütt a vizsgált három modellintézmény költségszerkezetét mutatjuk be összegszerűen és százalékos megoszlásban.
7. táblázat: A modellintézmények éves költségszerkezete
Községi
Személyi juttatások

Kisvárosi

Városi

33 582 330 Ft

57 921 884 Ft

106 081 885 Ft

Rezsiköltség

687 228 Ft

964 086 Ft

3 322 908 Ft

Eseti dologi költségek

100 000 Ft

200 000 Ft

400 000 Ft

6 624 000 Ft

16 560 000 Ft

28 800 000 Ft

40 993 558 Ft

75 645 970 Ft

138 604 793 Ft

Étkeztetés költsége
Költségek mindösszesen

Községi
Személyi juttatások

Kisvárosi

Városi

81,9%

76,6%

76,5%

Rezsiköltség

1,7%

1,3%

2,4%

Eseti dologi költségek

0,2%

0,3%

0,3%

16,2%

21,9%

20,8%

100,0%

100,0%

100,0%

Étkeztetés költsége
Mindösszesen

Számításaink szerint a költségek 76–82%-át a bérköltség teszi ki, amelyen felül az étkeztetés költsége jelent még számottevő tételt. Utóbbi abból a szempontból is számít,
hogy amennyiben azt a szülő nem fizeti meg, akkor az étkeztetés költségét a központi
költségvetés csak önkormányzati fenntartó esetében téríti meg, miközben a Gyvt. ingyenes gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezései a fenntartó jogállásától függetlenül
érvényesek.

2.1.3. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Az előző fejezetben bemutattuk az óvodai működés költségszerkezetét és a felépített
modellintézmények költségeinek volumenét is. Ebben a fejezetben összevetjük a költségeket azokkal a bevételekkel, amelyeket az ellátotti és a dolgozói létszám alapján az intézmény kapna a költségvetéstől. A bevételeket a dokumentum előző fejezetiben bemutatott képletek alapján számítottuk ki. A részletes számítások a dokumentumhoz kapcsolódó Excel-fájlban megtalálhatók, itt csak az eredményeket közöljük.
Az ellátottak számának meghatározásakor a gyermekek az előző fejezetekben rögzített
beíratott számát vettük figyelembe úgy, hogy példának a 2018-as naptári évet tekintettük, amelyben 251 munkanap van. Ebből az óvodák zárva tartása jellemzően 5 hét, továbbá karácsonykor és a két ünnep között sem feltételezzük az óvodások jelenlétét,
ezért összesen 223 napot vettünk figyelembe.
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8. táblázat: A modellintézmények éves költségvetési bevételének és költségeinek összevetése
Községi
Költségvetési támogatás

Kisvárosi

Városi

24 149 635 Ft

59 955 459 Ft

105 004 233 Ft

5 472 000 Ft

14 112 000 Ft

24 480 000 Ft

Személyi juttatások költsége

33 582 330 Ft

57 921 884 Ft

106 081 885 Ft

Összköltség

40 993 558 Ft

75 645 970 Ft

138 604 793 Ft

Bértámogatás a személyi
juttatások százalékában

71,9%

103,5%

99,0%

Össztámogatás az összköltség százalékában

72,3%

97,9%

93,4%

Gyermekétkeztetés fedezete*

* A gyermekétkeztetés költségét vagy térítési díjból, vagy költségvetési támogatásból
fedezni tudja az intézmény.

A táblázathoz az alábbi módszertani megjegyzést fűzzük. A költségvetési törvény szerint
a dolgozók számított létszáma („PSz =” kezdetű képlet szerint) magában foglalja az öszszes, finanszírozási szempontból elismert pedagógust, egy tizedesre kerekítve. Ezzel előáll egy számított (nem tényleges) összlétszám, amely magában foglalja azokat a pedagógusokat, akiknek nem jár kiegészítő bértámogatás, s azokat is, akiknek jár (végzettség vagy besorolás miatt). Arról, hogy a támogatás igénylése szempontjából a PSz-t milyen arányban kell megbontani, nem rendelkezik a jogszabály. Az állománybeli tényleges
arányokat vettük figyelembe, tehát mivel a példánkban a „Kisvárosi” óvodában a 11 fő
pedagógusból 2 fő jogosult kiegészítő bértámogatásra, 9 fő pedig nem, a számított pedagóguslétszám pedig 8,4, ezért 8,4 × 9 / 11 személynek csak a pedagógus bérátalányt
számoltuk, 8,4 × 1 / 11 személynek az egyik fajta kiegészítést, és ugyanennyinek a másik fajta kiegészítést (amely járt).

Az iménti módszertani megjegyzésben jelzett fenntartásokkal az 5. táblázatot az alábbiak
szerint értékelhetjük:


Látható, hogy a férőhely-kihasználtság különbségeiből fakadó bevételkiesés a modellezett községi óvodánál jelentős, míg a két városi modell között
hiába volt sokkal magasabb kihasználtsága a kisvárosinak (98% vs. 85%), azt lényegében kompenzálta a nagyobb városi intézménynél a pedagógusok abszolút
száma: a költségvetés alulszámolja a pedagóguslétszámot, de túltámogatja a
számított létszámra eső pedagógusbéreket, és ez bizonyos intézményméret fölött
méretgazdaságossá válik. Ez ösztönözheti az intézményeket összevonásra, tagintézménnyé válásra is.



Az óvodai működési költséget tekintve is a Kisvárosi intézménynek lett előnye.
Ebben elsősorban a gyermeklétszám, másodsorban (csekély részben) pedig a fűtés korszerűsége játszott szerepet.



A Községi intézmény finanszírozása működési támogatással együtt alig lépte át a
70%-ot, és itt a legkevésbé valószínű, hogy a helyi önkormányzat aktív támogatóként tud fellépni. Hozzá kell azonban tenni, hogy volumenében éves szinten
mindössze 10 millió Ft hiányról van szó, amely már 1 Mrd Ft cégforgalom után fizetett iparűzési adóból finanszírozható.



Az óvodapedagógusok bérezése kapcsán felmerül kérdésként, hogy ha a központi
költségvetés egy intézmény bérköltségét kívánja támogatni, akkor annak miért
nem a ténylegesen ott dolgozók bére képezi az alapját. Amennyiben a rendszer a
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feladat alapján akar finanszírozni, akkor a támogatásnak a fix költségekre kellene
vonatkoznia. Ezzel szemben, ha egy óvodába 62 gyermeket íratnak be,
ugyanúgy 6 fő óvodapedagógust kell alkalmazni, mint ha 75 főt írattak
volna be. Sőt, inkább azt kellene premizálni, ha alacsonyabb a csoportlétszám és így több figyelem jut a gyermekekre. A szabályozás az intézmény
érdekét szembe állítja a gyermekek érdekével az által, hogy a minél magasabb csoportlétszámokban teszi anyagilag érdekeltté az intézményeket, miközben egy ezzel éppen ellentétes ösztönző rendszer bevezetése lenne a
cél. A maximálisan feltöltött csoportlétszámok (25 fő, de a fenntartó hozzájárulásával akár 30 fő is lehet) a nevelési célok teljesíthetőségét erősen megkérdőjelezik, és túlmutatnak a gyermekektől elvárható alkalmazkodáson is.
Mindezek alapján az óvodai működés finanszírozását illetően megállapítható, hogy a beíratott gyermekek száma és az intézmény mérete döntően befolyásolják a finanszírozást, ami szakmai oldalról jelentős problémákat vet fel.
1. Egyrészt az intézmények a csoportlétszámok feltöltésében érdekeltek, miközben a
jelenlegi szabályozás, miszerint 2 m2/fő területen 25 gyermekre 2 felnőtt vigyázzon, egyértelműen változtatásra szorul. A jelenlegi szabályozás az intézmények
anyagi érdekét szembe helyezi a gyermekek harmonikus fejlődését szolgáló környezet kialakításának igényével.
2. Másrészt a nagyobb intézményeket premizáló rendszer éppen azokon a területeken nehezíti meg az óvodák gazdálkodását, ahol azok egyébként sincsenek könynyű helyzetben. Ez szintén megoldást igényel, amire kitérünk következő fejezetben.

2.1.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Az előző fejezetben láthatóvá vált, hogy az óvodai nevelés területén milyen típusú finanszírozási problémák állnak fenn. Az 1. célterülethez kapcsolódó kutatási jelentésnek az
óvodai nevelés minőségfejlesztésével foglalkozó javaslatai közül a létszámnövelésre vonatkozó javaslat költségvonzatait e fejezetben tárgyaljuk. Ehhez vesszük hozzá azt a
javaslati irányt, hogy a központi költségvetésnek az óvodában dolgozók tényleges bérének támogatását kellene céloznia.
Javaslatunk az, hogy a központi költségvetés az óvodában dolgozók tényleges
bérét térítse meg, és tegye lehetővé, hogy a gyermekekre juttatható nagyobb
figyelem érdekében minden csoporthoz felvehető legyen pedagógiai asszisztens.
A javaslat költségvonzata két adatkör ismeretében állítható össze.
1. Egyrészt, mint a fenti modellekből látható volt, a városi környezetben működő
óvodák esetében a bérköltségeket még alacsonyabb csoport-feltöltöttség mellett
is lefedi a költségvetési támogatás. Többletkiadást tehát azokon a községi helyszíneken jelentene a javaslat, ahol a férőhelyek nincsenek kihasználva. Az 1.726
olyan községből, ahol van óvoda, a TeIR 2016-os adatai alapján 1.338-at azonosítottunk olyanként, ahol a férőhelyek nincsenek feltöltve legalább 90%-ig. Ez jelentős arány, az óvodával rendelkező községek 77,5%-a, miközben országosan
csak az óvodapedagógusok 17,2%-a dolgozik itt. Ha az átlagos pedagógusbéreket
vesszük alapul, akkor a bérkiegészítésekkel együtt számolva a 169,2 Mrd Ft-os

23/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának felülvizsgálatára

óvodai bértámogatási keret 17,2%-a 29,1 Mrd Ft, és mivel a modellünk szerint átlagosan 70%-ról kellene 100%-ra vinni a bérfedezetet, ennek a 29,1 Mrd Ft-nak a
30/70-ed részét, azaz 42,85%-át kellene a községi pedagógusbérek fejlesztésére
áldozni. Ez 12,5 Mrd Ft/év, a teljes bérkeret kevesebb, mint 7,5%-a. A tényleges
igény ennél jóval kevesebb, tekintve, hogy a községekben általában nem a kiemelt bérezésű óvodapedagógusok dolgoznak, továbbá az előző fejezetbeli példánkban egy 76%-osra feltöltött óvoda szerepelt, de egy 80–90%-ra feltöltött
óvoda esetében lényegesen kisebb a további bérfedezeti igény, így feltételezhetően 5%-os keretemeléssel és a konkrét bérek finanszírozására való átállással a községi pedagógus-bérfedezet megoldható lenne.
2. Másrészt a pedagógiai asszisztensek jelenleg minden harmadik csoporthoz vehetők fel. Nem elegendő azonban megszorozni a jelenlegi számukat hárommal, mert
számos intézményben pl. 5 csoport van, és eddig ott is csak egyet vehettek fel. A
3.155 településből 1.180 településen 1 vagy 2 csoport működik, amely összesen
1.705 csoport a 14.879-ből. Ezekhez biztosan nem tartozott eddig asszisztens. Az
olyan településeken, ahol legalább 3 csoport van, feltételezzük, hogy vagy óvodánként megvan a szokásos három életkori csoport, vagy ha nem, akkor a kis
óvodák tagintézményként működnek, így intézményi szinten megvan a 3 csoport,
azaz eddig is vehettek fel asszisztenst. Tehát körülbelül (14.879–1.705) /3 =
4.391 csoportban alkalmaznak pedagógiai asszisztenst (ezzel valószínűleg felülbecsüljük a tényeket, azaz csökkentjük a javaslat számított költségigényét), és ennek a kétszerese + 1.705 az a csoportszám, ahol a javaslat értelmében felvehetnének egy főt garantált bérminimummal. Ez 10.487 csoport, szuperbruttóval
számolva 2,26 Mrd Ft többletkiadás. Természetesen nem találhatunk hirtelen
10.000 fő munkanélküli pedagógiai asszisztens a rendszerben. A képzésük folyamatos, és a javaslat csak lehetőséget biztosítana az óvodáknak, így azok az évek
során fokozatosan tölthetnék fel az állományt. Évente 2.000 fő pedagógiai aszszisztens képzése sem tűnik irreális elképzelésnek, de a javaslat fokozatos bevezetése a költségvetésnek még ebben az esetben is csak 500 millió Ft többletkiadást jelentene, miközben számottevően javítaná a csoportokban az egy gyermekre jutó figyelmet. Ideális a csoportlétszámok csökkentése és az egy főre jutó terület növelése lenne, de – ahogyan a Kutatási Jelentésben jeleztük – ez az épületek
adottságai miatt csak egy középtávon megvalósítható javaslat, míg a gyermekekkel bánni tudó segítő létszám növelése közvetlenül is hat az óvodai nevelés minőségének javulására.
Az összevont javaslat együttesen nagyságrendileg legfeljebb 10 Mrd Ft-os terhet jelent a
költségvetésnek, szakmai hozadéka azonban jelentős.
A Kutatási Jelentésben szintén javasolt óvodai ingatlankataszter összeállítása nyomán a
felújítási szükségleteknek, és az elvándorlással, illetve pedagógushiánnyal kapcsolatos
statisztikák alapján javasolt községi óvodaprogramnak a költségbecslése csak a helyzetfelméréseket követően adható meg, a jelenleg rendelkezésre álló információk nem szolgáltatnak hozzá elegendő alapot.
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2.2. HÁZIORVOSI ÉS HÁZI GYERMEKORVOSI ELLÁTÁS
A háziorvosi és házi gyermekorvosi helyi közszolgáltatás definícióját az egyes kutatási
célterület ajánlása tartalmazza a javasolt szolgáltatási szintek bemutatásával együtt. Az
alábbiakban a finanszírozási rendszerrel kapcsolatos háttérinformációkat és ajánlásokat
mutatjuk be.

2.2.1. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A közszolgáltatás hatályos finanszírozási rendszerének értékelése során az alábbi kérdések kerültek megvizsgálásra:


Milyen forrásokból érkeznek bevételek a közszolgáltatás finanszírozására, ideértve
az igénybe vevők által fizetett díjakat, és a vissza nem térítendő felhalmozási célú
támogatásokat (pályázatok) is? Ki határozza meg ezen bevételek (főleg a díjtételek) szintjét?



Milyen kalkulációs módszerrel kerül meghatározásra a költségvetési működési támogatás?



Milyen szervezeti formák jellemzők a szolgáltatás megvalósításában (pl. nem önkormányzati fenntartó, magán szolgáltatók), és ez hogyan befolyásolja a finanszírozási megoldást (pl. eltérő támogatási mérték)?

2.2.1.1 A működés finanszírozásának jogszabályi háttere
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás finanszírozásának aktuális jogszabályi vonatkozásai:


Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény.



43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól.



Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § (1)
bekezdés b) pontja.



4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről.



2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről.



216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
alapellátási vállalkozások támogatásáról.

2.2.1.2 A finanszírozás fő forrásai
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás finanszírozása (bevételei) állami, önkormányzati, pályázati forrásból érkeznek, ill. az igénybe vevő által fizetett térítési díjakból. A
források és bevételek a területi ellátási kötelezettséggel (a továbbiakban: TEK) rendelkező háziorvosokra és házi gyermekorvosokra vonatkozik, akik feladat ellátási szerződést
kötnek az önkormányzattal adott felnőtt/gyermek/vegyes körzet ellátására.
2.2.1.2.1

Állami források

A háziorvosi szolgálat működését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) – szerződés alapján – az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E.
Alap) finanszírozza.
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A háziorvos NEAK általi finanszírozásában a kártyapénz, a fix díj, a területi pótlék, az
ambuláns díj is megjelenik. A háziorvosi praxis NEAK-finanszírozása – kártyapénz formájában –elsősorban az ellátott körzet lakosságszámától, valamint az orvoshoz bejelentkezett biztosítottak számától és életkorától függ (leadott TAJ-kártya alapján). A kártyapénzt
pontszám alapján fizetik, mert a háziorvoshoz fordulás valószínűsége életkortól függ.
Felnőtt körzet esetében 2400 db leadott kártya felett (vegyes körzetnél 2600 db kártya
felett) degresszió lép életbe, azaz az afölötti biztosítottak nem vehetők teljes értékkel
figyelembe. Mindezek mellett a finanszírozás során teljesítményindikátorokat is figyelembe vesznek.
A háziorvos akkor praktizál több településen, ha 1) helyettesít, vagy 2) a területi ellátási
kötelezettsége több településre terjed ki (pl. adott körzethez több település tartozik).
Ebben az esetben az egyik település lesz a körzet székhelye (rendelővel és napi rendellési idővel). A székhely település anyagi lehetőségeitől függ, hogy a háziorvos útiköltségeihez többlet támogatást nyújt és/vagy a körzet településeitől kér hozzájárulást. Ha a háziorvos helyettesít, ehhez feladat ellátási szerződést köt, akkor a költségeket a NEAK finanszírozza a 43/1999. kormányrendelet alapján.
A fogyóeszközök költsége a háziorvost terheli, a finanszírozási maradványból kell kigazdálkodni.
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről alapján jogi kötelezettség asszisztencia foglalkoztatása a háziorvosi ellátásban. A
háziorvos tevékenységét ápoló igénybevételével végzi. Ahol terhes- és gyermekellátás is
történik, a háziorvos feladatait védőnő közreműködésével látja el. A házi gyermekorvos
feladatait védőnő közreműködésével, valamint gyermekápoló vagy asszisztens igénybevételével végzi. Az asszisztencia bérezése a háziorvos feladata. Az ápoló egyetemi végzettsége alapján a háziorvos finanszírozásában (fix díj) megjelenik.
Az összes működési költség – pl. könyvelő, autó, telefon, továbbképzés, szakmai folyóirat, biztosítások, rendelő rezsije, gyógyszer, számítógép üzemeltetése, takarító- és irodaszerek, munkaruha és karbantartás stb. - kifizetése után az orvost terheli.
9. táblázat: A NEAK finanszírozás jellemzői

fix összegű díj

fix díj növelés

felnőtt körzet, 1200 fő lakosságszám
forint/hó/szolgáltató
alatt

253 000

felnőtt körzet, 1200-1500 fő lakosságforint/hó/szolgáltató
szám között

235 000

felnőtt körzet, 1500 fő lakosságszám
forint/hó/szolgáltató
felett

197 000

gyermekkörzet, 600 fő alatt

forint/hó/szolgáltató

190 000

gyermekkörzet, 600-800 fő között

forint/hó/szolgáltató

272 000

gyermekkörzet, 800 fő felett

forint/hó/szolgáltató

235 000

vegyes körzet, 1200 fő alatt

forint/hó/szolgáltató

271 000

vegyes körzett, 1200-1500 fő között

forint/hó/szolgáltató

250 000

vegyes körzett, 1500 fő felett

forint/hó/szolgáltató

214 000

különböző jogcímek (háziorvosi rendelő önálló épületben működik 10%, az
orvos legalább két rendelőben rendel
%
30%, a rendelők más településen vannak 10%, ha a körzet kedvezményezett településen van 50%)
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ellátottak után járó díj

bejelentett ellátottak száma és néhány
kiegészítő szabály (szakképzettségi
összegszerű
szorzó, degresszió stb.) alapján kalkulált összeg
fővárosban, városban

forint/hó/szolgáltató

26 000

községben

forint/hó/szolgáltató

30 000

területi kiegészítő díja- több teljes településre vagy több teleforint/hó/szolgáltató
zás
pülés részeire kiterjedő körzetben

38 000

ha a körzet ellátási területéhez külteforint/hó/szolgáltató
rületi lakott hely is tartozik

43 000

teljesítményindikátorok
alapján folyósított tá- teljesített indikátorok alapján
mogatás

forint/hó/szolgáltató

legalább heti 40 órában foglalkoztatott
forint/hó
szakdolgozó esetén

20 000

szakdolgozói kiegészítő legalább heti 30 órában foglalkoztatott
forint/hó
díjazás
szakdolgozó esetén

15 000

legalább heti 20 órában foglalkoztatott
forint/hó
szakdolgozó esetén

10 000

2.2.1.2.2

Önkormányzati források

A rendelő üzemeltetési, karbantartási kiadásai, valamint az egyedi megállapodás alapján
az önkormányzat által a háziorvosi vállalkozás az E. Alapból befolyó finanszírozás kiegészítését célzó hozzájárulások rendszeres biztosítása (pl. üzemanyag költség, rezsi támogatás, plusz rendelési idő finanszírozása, eszközbeszerzés stb.) pénzügyi tételek jelentik
a legnagyobb kiadást az önkormányzatok részéről a háziorvosi ellátás finanszírozásában:
Az önkormányzati támogatás jellemzően a következőkre terjedhet ki:


háziorvosi rendelő üzemeltetési, karbantartási kiadásai (ha a rendelő önkormányzati tulajdonban van),



egyedi megállapodás alapján az önkormányzat által a háziorvosi praxis Egészségbiztosítási Alapból befolyó finanszírozás kiegészítését célzó hozzájárulások rendszeres biztosítása (pl. üzemanyag költség támogatása, rezsi támogatás, többlet
rendelési idő finanszírozása, rendelkezésre állás meghosszabbítása kapcsán fizetett hozzájárulás, eszközbeszerzés stb.),



önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás, szolgálati autó, orvosi műszerek,
bútor rendelkezésre bocsátása (pl. bérleti díjak eltörlése és/vagy kedvezmények
biztosítása),



helyi iparűzési adó elengedése,



háziorvosi praxis részére nyújtott önkormányzati forrásból vissza nem térítendő
támogatás vagy kölcsön,



háziorvos részére cég székhely biztosítása,



önkormányzat által egészségügyi alapellátást is érintő pályázatok keretében nyújtott támogatások.

2.2.1.2.3

Vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatásokat (pályázatok)

Magyarország célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozását. Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza. Tehát, az egészség-
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ügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztéseihez központi költségvetési forrás biztosít támogatást. Lényegében 2015 óta a költségvetési törvény 3. melléklete szerint kötelező az
önkormányzati feladatokat ellátó intézmények fejlesztése. Ennek érdekében felújítási
jogcím keretében kiadott pályázati kiírás alapján az önkormányzatok az egészségügyi
alapellátás – köztük a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás – biztosítása, feltételeinek
javítása céljából vissza nem térítendő költségvetési támogatást igényelhetnek. A támogatás maximális mértéke függ a település egy lakosra jutó – törvényben meghatározott
adóerő-képességétől.
További meghirdetett pályázati forrás volt 2016-ban az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése / TOP-6.6.-15 konstrukció. 2017-ben hasonló elvek és célok mentén
meghirdetett pályázat a következő volt: A Széchenyi 2020 keretében megjelent az
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című (TOP-4.1.1-16 kódszámú)
felhívás.
2017-ben meghirdetett egyéb pályázati forrás: az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése / EFOP-1.8.2-17. Ezzel cél az egészségügyi alapellátás üzemeltetői és fenntartói részére a lakosság egészségi állapotának javítását célzó fejlesztések megvalósítása. Ugyanis Magyarországon fő feladat az egészségügyi ellátórendszer
prevenciós funkcióinak fokozása, valamint a lakosság egészségtudatosságának növelése
és az egészség fejlesztése. Ez a pályázati forrás egyben a praxisközösségek fejlesztését
is célul tűzte ki.
2.2.1.2.4

Igénybe vevő által fizetett díjak

Az egészségügyi alapellátás igénybevétele során előfordulhat, hogy kiegészítő vagy részleges térítési díjat kell fizetni. Vonatkozó jogszabály: a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklete. Ezeket a díjakat általában a NEAK határozza meg.
Térítési díj fizetése kötelező a következő szolgáltatások/ellátás igénybe vételekor:
jogosítvány hosszabbítás, lőfegyverviselési alkalmassági vizsgálat, alkohol szintjének
kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel, Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvétel és vizeletvétel, Látlelet készítése és kiadása , Járványügyi
szempontból nem kötelező védőoltással történő immunizálás (kivétel térítésmentes védőoltások, pneumococcus, influenza, HPV elleni oltás), beiskolázáshoz háziorvosi igazolás, szakvélemény készítése, külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvéleményangol nyelvű formanyomtatvány kitöltése.
2.2.1.2.5

A költségvetési működési támogatás kalkulációs módszere

Részletek a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól c. jogszabályban állnak rendelkezésre.
A háziorvosi és házi gyermekorvosi praxis finanszírozása a következő kalkulációs módszer szerint történik, elsősorban állami (NEAK) forrásból.
A háziorvosi praxis NEAK-finanszírozása elsősorban az ellátott körzet lakosságszámától,
valamint az orvoshoz bejelentkezett biztosítottak számától és életkorától függ.
A felnőtt körzet esetén a fix összegű díj 1200 lakosnál kisebb körzet esetén havi fix díj:
253.000, 1500 fő fölött: 197.000, 1200-1500 fő között: 235.000 forint (házi gyermekor-
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vosi praxisnál a minimum 190.000, a maximum 272.000 forint, míg vegyes körzetnél
214.000 és 271.000 forint).
Ha a háziorvos vállalja, hogy házhoz is kimegy, ehhez jön még a település méretétől függően 26.000-43.000 ezer forint, míg a területfejlesztési, illetve kistérségi támogatásból
részesülő településnél az alap másfélszerese jár.
A kártyapénzt pontszám alapján fizetik, hiszen az orvoshoz fordulás valószínűsége életkortól függ: pl. a 15-34 éves bejelentkezettek után egy pont jár, a 4 év alatti kisgyerekeknél ez 4,5, a 60 év feletti bejelentkezetteknél 2,5.
Mivel a bizonyos létszám fölötti vállalás akár a gyógyítás kárára is mehet, 2400 kártya
felett (felnőtt, gyerek, vegyes körzetnél 2600 felett) degresszió lép életbe, azaz az afölötti biztosítottak nem vehetők teljes értékkel figyelembe.
A pontszám szakképzettségtől függően maximum 1,3-as szorzóval emelkedhet. A szakdolgozói kiegészítő díjazása 10.000-30.000 forint között változhat a heti munkaóra számának függvényében.
2.2.1.2.6

Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás vagyontárgyainak tulajdonlása

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás vagyontárgyait nagyobbrészt az Önkormányzat birtokolja, de a szolgáltató (háziorvos, házi gyermekorvos) saját tulajdonában is vannak vagyontárgyak. Az önkormányzat a feladat ellátásán túl köteles gondoskodni az ellátáshoz szükséges kötelezően előírt szakmai eszközök és berendezések biztosításáról,
amelyek a háziorvosi rendelő felszereltségéhez tartoznak.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosította a 2000. évi
II. törvényt az önálló orvosi tevékenységről. Így most az Öotv. rögzíti azt, hogy „az önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére
történő térítésmentes használatba adásáról, továbbá – amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van – a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről.”
Háziorvosi rendelő általában az önkormányzat tulajdona, mert neki kell gondoskodnia a
háziorvosi ellátás működtetésének szakmai minimumfeltételeiről. Előfordulhat pl. csoportpraxisoknál, hogy önerőből bővítik a rendelő eszközállományát, akkor azok nem tekinthetők önkormányzati tulajdonnak. A háziorvos szintén önerőből/pályázati forrásból
beszerezhet munkaeszközöket, amik saját tulajdonba kerülnek, és praxisváltáskor magával viheti. A rezsiköltségeket a háziorvos fizeti, de ehhez az önkormányzat adhat támogatást. A felújítás költségei viszont az önkormányzathoz tartoznak.
Az irodabútor és az informatikai eszközök nem tartoznak a rendelő minimumfeltételei
közé, viszont hozzátartoznak a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátáshoz, így az orvos
tulajdonát képezik. Pályázati forrásból ezek beszerezhetők, az önkormányzat is – önerőből – gondoskodhat beszerzésükről és/vagy támogatást adhat a háziorvos/házi gyermekorvos számára. NEAK részéről külön finanszírozási forma nem létezik ezek beszerzésére.
A szolgálati autó lehet önkormányzat tulajdon is. A működési támogatást a 43/1999.
kormányrendelet szabályozza, de ezen felül az önkormányzat önerőből kiegészítheti a
támogatások, hozzájárulások mértékét, pl. területi kiegészítő díjazás formájában.
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2.2.1.2.7

Főbb szervezeti formák a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásban

Az alapellátásában az egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban
kerülhet sor a háziorvos és a házi gyermekorvos részéről:


szabadfoglalkozás keretében,



egyéni egészségügyi vállalkozóként,



társas vállalkozás tagjaként,



közalkalmazotti jogviszonyban,



munkaviszonyban,



közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban,



szolgálati jogviszonyban,



egyházi személyként vagy vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként,



önkéntes segítőként,



egyéni cég tagjaként.

Önálló háziorvosi tevékenységet a területi egészségügyi ellátási kötelezettség körében
csak a működtetési joggal (ún. praxisjoggal) rendelkező háziorvos és házi gyermekorvos
végezhet. A praxisjog személyhez kötött vagyoni jog, ami azt jelenti, hogy a működtetési
jog birtokosa az önálló orvosi tevékenységet személyesen köteles végezni. A praxisjog a
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
A szervezeti formák közül legjellemzőbb a társas vállalkozás.
Társaság (pl. társas vállalkozás) formájában történő háziorvosi ellátás finanszírozása más
mechanizmus által valósul meg, de ez nem jelent eltérő mértéket a támogatásban. Például, ha az egészségügyi alapellátást végző társaság a NEAK-kal kötött finanszírozási
szerződés alapján az általa elvégzett egészségügyi szolgáltatásnak a jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapított – a NEAK által visszaigazolt - díját (alapdíj, fix díj, teljesítménydíj, kártyapénz, eseti díj, egyéb díj), mint az egészségügyi szolgáltatás díját
köteles elszámolni, és árbevételként kimutatni. Az egészségügyi szolgáltatás díja nem
támogatás, hanem ellenérték, amelyet árbevételként kell elszámolni. Az árbevételkénti
elszámolásnak bizonylata a számla, amelyet az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társaságnak kell kiállítani. Tehát, a NEAK számára havonta számlázni kell a társaságot megillető egészségügyi szolgáltatás díját. Az árbevételkénti elszámolásnak feltétele, hogy a
NEAK a számlázott ellenértéket elfogadja, és a díjat visszaigazolja.
A Praxisközösségek lényege, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi praxisok kiegészülnek dietetikussal, gyógytornásszal, egészségpszichológussal, népegészségügyi szakemberrel, praxisközösségi nővérrel, védőnőkkel, hogy szorosabb kapcsolatot alakíthassanak
ki a praxisokkal, hatékonyabban gyógyítva a hozzájuk forduló pácienseket és a prevenció
irányába fordítva figyelmüket. Az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram részeként 6
észak- és kelet-magyarországi település, összesen 24 háziorvosi praxisa állt össze az
alábbi négy Praxisközösséggé a humánerőforrás hatékonyabb hasznosítása és a szolgáltatások optimális szervezése érdekében: Jászapáti, Borsodnádasd, Heves, Berettyóújfalu
Praxisközösség.
Csoportpraxis: olyan együttműködési forma, amely keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátási feladatok mellett jogszabályban meghatározottak szerint a
járóbeteg-szakellátás körébe tartozó egyes ellátások is nyújthatók. Finanszírozása egye-
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lőre a társas vállalkozás finanszírozásához hasonló. A továbbiakban olyan finanszírozási
mechanizmusok és jogszabályi feltételek bevezetése szükséges, amely lehetőséget adnak
a kis népességszámmal rendelkező és szétszóródott körzetek csoportpraxisként való működtetéséhez, amellyel pl. járási szintű alapellátási központok jöhetnek létre.
A területi ellátási kötelezettség nélküli (a továbbiakban: TEKN) háziorvosi szolgálat esetében legalább 200 fő biztosítottnak kell lenni: ebben az esetben a NEAK-kal lehet szerződést kötni a finanszírozás érdekében. Ha a háziorvos TEK alapján működik, akkor adott
településen a TEK-es körzeten kívül vállalhat TEKN ellátást, de ez általában nem jellemző. Jelenleg kb. 250 TEKN háziorvos van, és kb. 250.000 fő ellátásáért felelősek. Inkább
a nagyvárosokban jellemző, de vannak, akik pl. közintézményekhez kötődően végzik tevékenységüket (pl. rendvédelem, katasztrófavédelem, NAV). A kormányrendeletben
meghatározott bejelentkezett biztosítotti létszám feletti, területi ellátási kötelezettség
nélküli háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetben ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók kormányrendeletben foglaltak szerinti kiegészítő díjazásra jogosultak, valamint a
területi ellátási kötelezettséggel összefüggésbe nem hozható teljesítményük alapján jogszabályban meghatározott módon finanszírozásban részesülnek, illetve jogszabályban
meghatározott módon ugyanolyan kedvezményekre és pályázati lehetőségekre jogosultak, mint a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók.
Előfordulhat, hogy az önkormányzat lesz az egészségügyi alapellátás szolgáltatója.
Ugyanis a tartósan – több mint 6 hónapja - betöltetlen háziorvosi praxis esetében a praxisjog az önkormányzathoz kerül. Ebben az esetben az önkormányzat az egészségbiztosítási pénztárral (NEAK) köt finanszírozási szerződést. A tartósan betöltetlen háziorvosi
körzetben az önkormányzat minősül egészségügyi szolgáltatónak. Az önkormányzat gondoskodik a folyamatos betegellátásról a helyettesítő háziorvossal kötött megbízási szerződés, működési engedély és finanszírozási szerződés keretében. A kötelező feladatellátás érdekében az önkormányzat dönt a helyettesítésről: egyeztetés után a helyettesítő
háziorvossal köt határozott vagy határozatlan időre szerződést tartós helyettesítésre. Az
önkormányzat a feladat ellátásán túl köteles gondoskodni az ellátáshoz szükséges kötelezően előírt szakmai eszközök és berendezések biztosításáról. A helyettesítő háziorvos az
önkormányzattal köt feladat-ellátási és megbízási szerződést. A megbízási díj forrása az
önkormányzatnak a NEAK-kal a praxis helyettesítéssel történő ellátására kötött finanszírozási szerződése alapján keletkező bevétele.

2.2.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
Ebben a fejezetben szolgáltatási egységek példáján keresztül mutatjuk be azt, hogy az
eltérő adottságok, illetve az eltérő szolgáltatási szintek milyen hatással vannak a szolgáltatás költségszerkezetére.
A költségszerkezet jellemzése a bevételek és a kiadások szerint történik meg.

2.2.2.1 Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás bevételei
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, mint közszolgáltatás bevételeinek elemzése a
következő adatok feldolgozására épül:


pénzügyi adatok: Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) 2014-es intézménysoros beszámolói alapján,
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háziorvosi szolgálatokra vonatkozó adatok: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) települési szintű adatai alapján 2014-re és 2015-re vonatkozóan,



lakossági adatok: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer (a továbbiakban: TeIR) 2015-ös népesség adatai alapján.

Az elemzés szempontjai között szerepelt annak vizsgálata, hogy települési szinten a háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatok bevételei és az adott önkormányzat erre a közszolgáltatásra vonatkozó kiadásai között van-e összefüggés. Szintén elemzési szempont
volt annak értékelése, hogy a háziorvosi szolgálatok költségszerkezete összhangban vane a támogatás mértékével, illetve, hogy a költségek alakulása alapján vannak-e tipikus
olyan országrészek és/vagy háziorvosi szolgálatok, amelyeket a jellemző különbségek/hasonlóságok jelölnek ki. Ez utóbbiak kijelöléséhez az elemzés során a lakosságszám
(pl. egy lakosra jutó bevételek), a település típusa jogállás szerint (pl. község, nagyközség, város), a település nagysága (pl. népességszám-kategóriák), és a fejlettség (pl.
járás kedvezményezett státusza) figyelembe vétele történt meg. A statisztikai vizsgálatok
során az adott településen található háziorvosi szolgálatok bevételei és az önkormányzati
kiadások nagyságrendje (pl. nagyobb, kisebb, egyenlő) közötti összefüggések az egy
lakosra vetített arány, a településtípus, a településméret és a járás kedvezményezett
státusza (290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet) alapján került értelmezésre.
Az elemzések legfontosabb eredményei a következők.


Összesen 1.477 (kb. minden második) önkormányzat esetében megjelennek kiadások a háziorvosi és a házi gyermekorvosi szolgáltatásra vonatkozóan.



Az országos önkormányzati költségszerkezetben összesen kb. 9 milliárd forint (a
továbbiakban: Ft) kiadás jelenik meg erre a közszolgáltatásra vonatkozóan az
alábbiak szerint:
kb. 2,5 milliárd (a továbbiakban: mrd) Ft személyi jellegű kiadás: közvetlen
(azaz az intézménynél munkaviszonnyal rendelkező személynek fizetett)
munkabér, valamint a munkaadót terhelő járulékok (0,5 mrd Ft értékben),
kb. 2,5 mrd Ft: felújítással és/vagy beruházással kapcsolatos kiadás,
kb. 3,5 mrd Ft: dologi kiadás (pl. közüzemi díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások stb.).

Az önkormányzati kiadások között a kb. 2,5 milliárd Ft személyi jellegű kiadásból kb. 2
mrd Ft a munkaadói járulék nélküli összeg. Ebből kb. 780 millió Ft jut azokra a településekre, ahol a háziorvosi praxis betöltetlen. Ebből következik, hogy az önkormányzatok
háziorvosi ellátásra vonatkozó személyi jellegű kiadása nem feltétlenül csak a betöltetlen
praxisok miatt jelenik meg. Egyébként összesen 486 település (köztük fővárosi kerület is)
érintett legalább egy háziorvosi betöltetlen praxissal, amely kb. 0,5 millió lakost érint.
A betöltetlen háziorvosi praxisok esetében főként az 5000 fő alatti településeken jelenik
meg az önkormányzatok nagyobb működési célú kiadása, amely különösen az 1000 fő
alatti kistelepüléseket érinti. A betöltött és betöltetlen háziorvosi praxisok előfordulása a
településkategória (lakosságszám) alapján felhívja a figyelmet arra, hogy elsősorban az
50000 fő alatti településeken nagyobb a betöltetlen praxisok száma, míg ez a 25000 fő
feletti településeket érinti a legkevésbé. A NEAK finanszírozás megoszlása a településkategóriák szerint számottevő különbségekre nem utal: ennek legnagyobb mértéke az
1000-2500 fős településeken, legkisebb mértéke pedig a 100.000 fő feletti településeken
tapasztalható.
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10. táblázat: Betöltött és betöltetlen háziorvosi praxisok finanszírozása településkategória szerint,
2015

Sorcímkék
1000 fő alatti
betöltetlen
betöltött
1000-2500 fő
betöltetlen
betöltött
2500-5000 fő
betöltetlen
betöltött
5-10ezer fő
betöltetlen
betöltött
10-25ezer fő
betöltetlen
betöltött
25-100ezer fő
betöltetlen
betöltött
100ezer fő feletti
betöltetlen
betöltött
Végösszeg

Önkormányzati
Önkormányzati
NEAK finanszírozás személyi jellegű
működési célú
összesen
kiadások
kiadások
12 196 836
1 391
9 229 270
2 168
13 090 792
1 156
13 287 733
900
10 530 521
1 907
13 621 146
778
13 139 869
512
10 492 540
905
13 326 010
485
12 705 720
205
10 120 403
761
12 888 106
166
13 045 786
54
9 518 895
105
13 185 584
52
12 613 403
11
9 968 723
32
12 672 477
11
12 169 520
0
8 714 614
0
12 191 688
0
12 725 126
295

Önkormányzati
felhalmozási célú
kiadások
1 770
4 254
1 022
1 261
3 863
946
737
1 512
682
516
1 258
464
159
166
159
86
185
84
207
76
208
493

Önkormányzati
finanszírozási célú
kiadások
1 410
933
1 554
952
973
949
201
105
208
221
401
208
159
177
158
238
724
227
77
1
77
363

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A háziorvosi praxisok finanszírozása a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. melléklete
alapján szabályozott. Ez a 2017. évi előirányzatnak megfelelően 112 mrd Ft támogatást
jelent a háziorvosi ellátás praxisfinanszírozásában. Összehasonlítva: 2014. január 1-én
ugyanez az előirányzat csak 90 mrd Ft volt. Vagyis, három év alatt a praxisfinanszírozás
előirányzott összege közel negyedével növekedett.
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás NEAK által praxisfinanszírozása a település
jogállása szerint 2015-ben jellemző területi összefüggésekre hívja fel a figyelmet. Egyrészt minél kisebb a település, annál nagyobb a szolgáltatók szerinti területi kiegészítő
díjazás mértéke; másrészt szintén a településmérettel összefüggésben a községek előnyére nagyobb a szolgáltatók szerinti fixdíj növelésének forintösszegű mennyisége. A
háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás önkormányzatok általi finanszírozása alapján
megállapítható, hogy a településméret csökkenésével növekszik az önkormányzatok
személyi jellegű kiadása és a működési jellegű kiadások mértéke.
14 000 000

12 000 000
10 000 000
Szolgáltatónkénti indikátor díjazás (Ft)
8 000 000
Szolgáltatónkénti szakdolgozói kiegészítő díjazás
(Ft)

6 000 000

Szolgáltatónkénti teljesítménydíj (kártyapénz) (Ft)
4 000 000
Szolgáltatónkénti területi kiegészítő díjazás (Ft)
2 000 000
Szolgáltatónkénti fix díj (növelés) (Ft)
0
Szolgáltatónkénti fix díj (alap) (Ft)

1. ábra: Háziorvosi ellátás NEAK általi praxisfinanszírozása a település jogállása szerint, 2015
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11. táblázat: Háziorvosi ellátás önkormányzatok általi finanszírozása a település jogállása szerint,
2015

Egy
szolgáltatóra
jutó személyi
jellegű kiadás
(eFt)

Sorcímkék
fővárosi kerület

Egy
szolgáltatóra
jutó működési
célú kiadás (eFt)
0
205 245

Egy
szolgáltatóra
jutó
felhalmozási
célú kiadás (eFt)
214 461

Egy
szolgáltatóra
jutó
finanszírozási
célú kiadás (eFt)
0

megyeszékhely,
megyei jogú város

4 488

103 191

180 575

0

megyei jogú város
város
nagyközség
község
Végösszeg

13 778
294 155
149 770
1 408 474
1 870 664

23 791
622 585
237 670
1 933 424
3 125 907

6 718
444 037
108 218
1 348 864
2 302 873

0
0
0
0
0

A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgáltatók finanszírozása markáns különbségekre
utal a települések lakosságszáma alapján (2015). Egyrészt, az egy ellátottra jutó legnagyobb finanszírozás a gyermek körzetekben tapasztalható, amely a „kártyapénz” az 5
éven aluli ellátottak után járó magasabb díjból következik. Másrészt, szintén megfigyelhető a településméret csökkenésével párhuzamosan az egy ellátottra jutó finanszírozás
növekedése. Harmadrészt, a fix díj növelése – amely az ellátott körzet jellegétől függően
járhat a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint – leginkább a kistelepüléseket érinti (2500 fő alatt), és főként azokat érinti, akik több településen több
rendelőben végzik háziorvosi tevékenységüket. Negyedrészt, az utazási költségek fedezésére szolgáló területi kiegészítő díj nagyobb mértéke a vegyes és a gyermek körzetekben jelenik meg, ahol a háziorvos/házi gyermekorvos nagyobb valószínűséggel keresi fel
a kiskorú betegeket.
12. táblázat: Háziorvosi szolgáltatók finanszírozása a székhelytelepülés lakosságszáma szerint,
2015
Sorcímkék
Vegyes körzet
1000 fő alatti
1000-2500 fő
2500-5000 fő
5-10ezer fő
10-25ezer fő
25-100ezer fő
Vegyes körzet Összeg
Felnőtt körzet
1000 fő alatti
1000-2500 fő
2500-5000 fő
5-10ezer fő
10-25ezer fő
25-100ezer fő
100ezer fő feletti
Felnőtt körzet Összeg
Gyermek körzet
1000 fő alatti
1000-2500 fő
2500-5000 fő
5-10ezer fő
10-25ezer fő
25-100ezer fő
100ezer fő feletti
Gyermek körzet Összeg
Végösszeg

Teljesítménydíj (kártyapénz)
Fix díj (alap)

Fix díj (növelés)

Területi kiegészítő díjazás
Szakdolgozói kiegészítőIndikátor
díjazás díjazás

Egy ellátottra jutó finanszírozás

6 253 920
8 528 387
9 157 408
9 836 676
9 746 725
10 416 129
8 112 774

2 984 354
2 795 306
2 867 312
2 569 171
2 661 360
2 619 429
2 851 216

1 464 233
577 059
347 327
320 421
655 656
840 857
766 448

454 954
462 680
452 589
425 943
467 280
463 714
457 567

277 870
299 279
316 126
366 548
347 500
294 286
299 429

708 015
759 499
746 596
704 376
762 380
732 514
741 173

11 504
9 160
8 799
8 131
8 407
8 294
9 673

7 234 819
8 290 699
8 317 579
8 609 835
9 067 532
8 756 346
8 248 932
8 627 822

3 581 350
2 663 370
2 511 812
2 440 551
2 478 077
2 511 933
2 558 896
2 517 060

1 008 915
665 554
314 355
184 255
134 723
56 594
42 104
120 610

421 288
485 665
466 439
447 519
421 875
352 591
346 915
386 876

317 500
299 000
307 619
306 447
325 682
291 750
273 818
296 969

833 669
831 971
742 781
715 895
747 824
741 420
761 554
746 974

10 533
8 917
8 113
7 726
7 541
7 616
8 032
7 793

7 183 950
5 233 549
6 952 906
7 523 142
7 823 229
7 608 340
7 332 195
7 456 871
8 231 043

3 372 000
3 173 268
3 253 174
3 088 117
3 158 880
3 206 527
3 225 256
3 190 687
2 754 179

1 316 400
1 254 527
597 208
326 551
239 940
96 583
80 714
225 052
296 390

414 000
459 634
470 883
450 939
432 608
367 729
368 290
401 809
406 942

240 000
228 049
247 231
244 281
242 559
227 720
222 138
233 059
282 467

789 450
730 073
814 755
717 296
762 607
806 847
791 802
782 951
754 104

16 304
19 345
16 248
14 517
14 438
14 249
14 775
14 748
9 874

A fejlettség alapján megállapítható, hogy a fejlesztendő térségekben található települések többségében az országos átlagnál nagyobb a háziorvosi ellátásra vonatkozó beruhá-
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zási és fejlesztési kiadások összege (kivéve az igazán elmaradott, komplex programmal
fejlesztendő járásokat). Általában is igaz, hogy a háziorvosi ellátásra vonatkozó teljes
önkormányzati kiadások esetében a kedvezményezett térségekbe/járásokba tartozó településeken magasabb a kiadások összege. Ez főleg a kisebb településekre (községek,
nagyközségek) érvényes.
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2. ábra: Háziorvosi ellátás NEAK általi praxisfinanszírozása a kedvezményezett térségek szerint,
2015, Adatok forrása: NEAK

A központi költségvetés a NEAK-on keresztül finanszírozza a szerződéses területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgáltatókat. Az elemzés alapját a kalkulációs
modellben szereplő szolgáltatási forgatókönyvek, illetve az 1. célterületi ajánlásban szereplő szolgáltatási szintek (felnőtt, gyermek, vegyes körzet) alkotják.
Jelen példában az elemzés alapján olyan háziorvosi praxis alkotja, ahol a felnőtt háziorvosi körzethez tartozó lakosok száma 1200-1500 fő közötti. A háziorvosi praxisok NEAK
általi finanszírozása a következők szerint történik (összhangban a kalkulációs modell
eredményeivel).


Fix díj: 235.000 Ft/hó/szolgáltató



Területi kiegészítő díjazás (betegek orvos általi felkeresése költségei fedezetére):
átlagosan 34.500 Ft/hó/szolgáltató



„Kártyapénz” – ellátottak alapján járó díj (bejelentett biztosítottak száma és korösszetétele alapján): 14 év feletti népességre vonatkozóan átlagosan 1,6 pont



Degresszió (2600 fő bejelentett biztosított alapján): TAJ-számmal nyilvántartásba
vett biztosítottak pontszámának és a nyilvántartásba vett biztosítottakra vonatkozó határértékének számtani átlaga alapján



Szakképzettségi szorzó: pontszám szakképzettségtől függően maximum 1,2-es
szorzóval emelkedhet



Egy pont jelenleg havi 231 forintot ér.

A NEAK által kapott támogatás a háziorvosi szolgáltatók működési költségeit fedezi.
Azonban ezen felül az önkormányzatok jelentős forrást biztosítanak a közszolgáltatás
biztosítására. Ezek a költségek akkor merülnek fel, ha az önkormányzatnak támogatást
kell nyújtania a háziorvosi körzet gazdasági fenntarthatóságának, gazdasági vonzerejének megőrzéséhez. Az önkormányzat támogatása kiterjedhet például a háziorvosi rendelő üzemeltetési, karbantartási kiadásaira (ha a rendelő önkormányzati tulajdonban van),
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önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás, szolgálati autó, orvosi műszerek, bútor
rendelkezésre bocsátására, helyi iparűzési adó elengedésére, önkormányzat által egészségügyi alapellátást is érintő pályázatok keretében nyújtott támogatásokra.
Összefoglalva megállapítható, hogy a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásra vonatkozóan az önkormányzatoknál olyan költség jelentkezik, amelynek fedezete nem áll teljes mértékben rendelkezésre az önkormányzatok számára. Egyes településeken ez a háziorvosi közszolgáltatás ellátási feltételeiben hátrányt eredményezhet (pl.: felújítandó
rendelő, ritkább rendelési idő), míg másutt az egyéb bevételekből, vagy hitelből fedezik
az önkormányzatok a felmerülő költségeket.

2.2.2.2 Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás kiadásai
Az elemzés alapját a kalkulációs modellben szereplő szolgáltatási forgatókönyvek, illetve
az előzetes ajánlásban szereplő szolgáltatási szintek (felnőtt, gyermek, vegyes körzet)
alkotják betöltött praxisokra (10.000 fő feletti és 5.000 fő alatti településeken) és betöltetlen praxisokra (5.000 fő alatti településen) vonatkozóan.
A következő kiadási tételek minden háziorvosi és házi gyermekorvosi praxist érintenek,
de különböző mértékben, amit számos tényező befolyásol:


Személyi jellegű kifizetések (bér és járulékok): pl. háziorvos/házi gyermekorvos,
ápoló/nővér, gyermekgyógyászati ápoló, adminisztrátor, takarító személyzet stb.



Üzemeltetési költségek (háziorvosi rendelő rezsiköltség): pl. fűtés, áram- és vízszolgáltatás, csatorna- és szemétdíj, fűtés, vonalas és mobil telefonhasználat,
tisztítószerek, iroda- és postaköltségek stb.



Közlekedési költségek (gépkocsi használat és fenntartás): pl. üzemanyag, amortizáció, biztosítás, lízingdíj, adó, szervízdíj stb.



Adók: pl. iparűzési adó, egyéb adóterhek



Karbantartási költségek: orvosi műszerek szervizelése, informatikai eszközök karbantartása stb.



Fogyóeszközök beszerzése (mindennapi használatra): pl. gyógyszer, orvosi segédeszköz, papír, irodaszer stb.



Eszközbeszerzés: pl. orvosi segédeszköz, sterilizátor, veszélyes hulladék stb.



Egyéb költségek: pl. tagdíjak, biztosítások, továbbképzések díjai, munkaruházat,
folyóirat-előfizetés, szakkönyv-vásárlás stb.

A háziorvosi kiadások költségeinek felmérésére szakmai interjúk során került sor, amelyek esetében a megkérdezett háziorvosok és a házi gyermekorvos a vizsgálatba bevont
háziorvosi körzetek típusát a településkategóriáknak megfelelően reprezentálták. Az adatok egy része a Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK) és a Háziorvosok Online
Szervezete (a továbbiakban: HAOSz) felméréséből származik. Az interjúk során több
esetben becsült értékek megnevezése történt meg az egyes erőforrások költségeire nézve. Minden esetben fontos hangsúlyozni, hogy számos befolyásoló tényező hat az egyes
kiadási tételek alakulására, ezért azok a legtöbbször átlagértékeket jelentenek. A befolyásoló tényezők szerepe térben és időben változó: ez függ egyrészt adott önkormányzat
által nyújtott kiegészítő támogatásoktól (pl. rezsiköltség részleges vagy teljes átvállalása), másrészt az aktuális szabályzattól (pl. járulékok).

36/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának felülvizsgálatára

Néhány aktuális jogszabály, amelyek a kiadásokra vonatkoznak:


Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete a minimálbérről és a garantált
bérminimumról. Pl. 2017-ben a minimálbér összege bruttó 127.500, nettó 84.788
forint volt.



217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról Pl. ez a gyógyászati ellátások árához,
valamint a gyógyászati segédeszközök árához, javítási és kölcsönzési díjához
nyújtott támogatáshoz felhasználható, ill. az utazási költségtérítést részletezi.

Bér jellegű kiadások esetében az orvosi bérköltség függ a háziorvos/házi gyermekorvos
életkorától és szakképzettségi szorzójától, ill. attól, hogy esetlegesen ellát-e iskolaorvosi
feladatokat is. A nővér/ápoló bérköltsége függ a szakképzettségtől, a szakdolgozói kiegészítő díjazástól, és a háziorvos részéről – a teljesítmény elismeréseként – nyújtott további kiegészítő díjazástól. Házi gyermekorvosi körzetben a gyermekgyógyászati ápoló bérköltsége függ a szakképzettségtől, ill. a házi gyermekorvos biztosíthat kiegészítő bérjellegű juttatást a körzeti védőnő számára. Az egyéb bérköltségek a takarító és adminisztrációs személyzet alkalmazásával függenek össze, ami 4-6-8 órában valósulhat meg, és
legtöbbször az aktuális minimálbéren alapulnak. A könyvelő alkalmazása általában a vállalkozáshoz kötődik, és számla ellenében könyvelési díjként jelenik meg a kiadások között.
A településkategóriák alapján nincs jelentős különbség a bérekben. A bér jellegű költségek különbségei más tényezőktől függnek (pl. életkor, szakképzettség, egyéb szorzók
stb.). Leginkább a szakképzettség befolyásolja a fizetések nagyságát, ami leginkább az
ápolók/nővérek esetében figyelhető meg. Közepes mértékben a munkában eltöltött évek
száma hat a háziorvosi/házi gyermekorvosi fizetésekre. A nem orvosi végzettségű egészségügyi szakdolgozók esetében többször előfordul a bérminimumon való alkalmazás. Ez
a fizetési kategória az egyéb alkalmazott személyzet esetében (pl. adminisztrátor, takarító) fordul elő a legtöbbször, főként részmunkaidős alkalmazásban. Leginkább a városokban figyelhető meg, hogy az egészségügyi személyzet bruttó fizetése a jogszabályban
előírtakhoz képest magasabb (pl. háziorvos kiegészítő fizetéssel értékeli a teljesítményt).
Ha az összes bér jellegű kiadás fajlagos költségét alapul vesszük havi szinten (pl. háziorvos és egészségügyi szakszemélyzet helyettesítési díja), akkor a személyi jellegű kiadások az összes kiadás kb. 40%-át teszik ki (havonta). Az interjúk megerősítették azt az
általános tapasztalatot, hogy adott háziorvosi/házi gyermekorvosi praxis finanszírozásából a maradvány képezi a háziorvos/házi gyermekorvos tényleges bérét, fizetését.
A rezsiköltség kiadásai vonatkoznak a fűtésre, áram- és vízszolgáltatásra, csatornadíjra.
Települési önkormányzattól függ, hogy mekkora részben (akár 100%-ban is) vállalja át
ezeket a kiadásokat. Rezsiköltségek között megjelenhetnek a posta, telefon, internet
előfizetés költségei is. Ha a háziorvosi szolgálat fedezi teljes mértékben a rezsiköltségeket, akkor az általában a havi kiadások kevesebb, mint 5%-át teszik ki.
A bérköltségek mellett a dologi költségek a gépkocsi-használatra, az eszköz- és fogyó
eszközbeszerzésre vonatkoznak. A gépkocsi-használat költségei nagymértékben függnek
a személygépkocsi típusától, fogyasztási paramétereitől, az esetleg lízingszerződés részleteitől, felhasznált üzemanyag mennyiségétől, a szervizelési és egyéb biztosítási díjaktól.
Mindezeket szintén befolyásolja a tulajdonjog: előfordulhat, hogy a személygépkocsi a
vállalkozás (Bt., Kft.) tulajdonában van, vagy az önkormányzat biztosítja a háziorvos
számára. Ezek átlagos havi összege kb. 50.000 forint körül van.
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A fogyóeszköz beszerzése függ attól, hogy adott háziorvos/házi gyermekorvos kiad-e
gyógyszert a rendelés során, vagy sem. Ide tartozó kiadási tételek: pl. gyógyszer, kötszer, orvosi segédanyag, egyéb anyagköltség (papír). Az egyéb eszközbeszerzéshez tartozó kiadási tételek: veszélyes hulladék tárolása és szállítása, sterilizátor. Ez utóbbi saját
eszköz is lehet, de szerződéses formában máshol is sterilizálhatók az orvosi eszközök.
Egyéb kiadási tételek, amelyek a pl. orvosi műszerek beszerzésére/ szervizelésére/ karbantartására vonatkozhatnak, nem feltétlenül jelentkeznek minden hónapban. Ezek öszszességében havi szinten néhány tízezer forintos költséget jelentenek.
Ezen kiadási tételek mellett – háziorvosi szolgálattól függően – különböző mértékben
megjelenhetnek egyéb költségek is a következőkre vonatkozóan: biztosítási díjak, tagdíjak, folyóirat előfizetési díjak, szakkönyvek vásárlása, munkaruházat beszerzése, könyvelési díj, honlap működtetése, továbbképzések díja stb. Ezek összege havonta általában
10.000 és 150.000 forint között változhatnak. Az eltérés kevésbé a szolgálat típusától és
a településkategóriától függ, hanem az adott háziorvos/házi gyermekorvos működési
költségeitől.
Hivatalos adatforrás nincs arra vonatkozóan, hogy az egyes háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatok kiadásai összesen mekkora összeget jelentenek, ezekre csak az interjúk
során lehetett következtetni, ill. hozzávetőleges adatokat szerezni. Tény, hogy településkategóriák szerint lehetnek jelentős különbségek a kiadásokban, pl. aprófalvas, elöregedő térségekben magasabb a gépkocsi-használat költsége. Betöltetlen körzetekben a feladatokat más körzet háziorvosai helyettesítéssel látják el: ezeknél a szolgálatoknál tehát a
kiadási tételeket a betöltött szolgálattól függetlenül kell elszámolni. Vegyes körzetekben
is jelentkezhetnek olyan kiadások, amelyek a felnőtt háziorvosi körzetekben elkerülhetők,
pl. védőnő kiegészítő finanszírozása, részmunkaidőben gyermekgyógyászati asszisztens
alkalmazása.

2.2.3. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Ebben a fejezetben a jelenlegi finanszírozási megoldást vizsgáljuk meg a HVK projekt
keretében felállított szempontrendszer alapján.
Az elemzés alapját képezi annak feltérképezése, hogy vannak-e jelentős különbségek a
háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásban a különböző erőforrások költségelemei között a szolgáltatók között, ill. a támogatások mechanizmusa milyen mértékben veszi figyelembe a szolgáltatók között tapasztalható különbségeket. Továbbá az elemzés kitér a
közszolgáltatással kapcsolatos egyéb problémák, felvetések bemutatására is.

2.2.3.1 A hatályos finanszírozási megoldás elemzése
Az elemzés a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás finanszírozási jellegzetességein
keresztül mutatja be a NEAK és az önkormányzatok szerepét. Fontos kiemelni, hogy a
közszolgáltatás működtetésének kb. 90%-a állami, vagyis NEAK-forrásból származik. A
NEAK-finanszírozás jogszabályi vonatkozásai pontosan és részleteiben ismertek. A háziorvosi/házi gyermekorvosi ellátást végző praxis/társaság a NEAK-kal kötött finanszírozási
szerződés alapján az általa elvégzett egészségügyi szolgáltatásnak a jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapított – a NEAK által visszaigazolt - díját (alapdíj, fix díj, teljesítménydíj, kártyapénz, eseti díj, egyéb díj), mint az egészségügyi szolgáltatás díját
köteles elszámolni, és árbevételként kimutatni. Az egészségügyi szolgáltatás díja nem
támogatás, hanem ellenérték, amelyet árbevételként kell elszámolni. Az árbevételkénti
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elszámolásnak bizonylata a számla, amelyet az egészségügyi szolgáltatást nyújtó praxisnak/társaságnak kell kiállítani. Tehát, a NEAK számára havonta számlázni kell a praxist/társaságot megillető egészségügyi szolgáltatás díját. Az árbevételkénti elszámolásnak feltétele, hogy a NEAK a számlázott ellenértéket elfogadja, és a díjat visszaigazolja.
Az önkormányzat támogatása kiterjedhet az infrastruktúra ingyenes rendelkezésre bocsátására, a háziorvosi rendelő üzemeltetési, karbantartási kiadásaira (ha a rendelő önkormányzati tulajdonban van), önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás, szolgálati autó, orvosi műszerek, bútor rendelkezésre bocsátására, helyi iparűzési adó elengedésére, önkormányzat által egészségügyi alapellátást is érintő pályázatok keretében nyújtott támogatásokra. 2014-es Kincstári intézménysoros beszámolók adatai alapján szinte
minden második önkormányzat (1477 db) nyújt a háziorvosoknak/házi gyermekorvosoknak támogatást szolgálati autó biztosításával, telefonköltségek térítésével, vagy az aszszisztens bérének finanszírozásával. A költségvetési kiadásoknál kérdéses, ill. nem teljesen ismert az értékcsökkenés elszámolásának a gyakorlata. Előfordulhat, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő egészségházban/járóbeteg-rendelőben egyszerre van jelen
az egészségügyi alapellátás (pl. háziorvosok, házi gyermekorvosok, alapellátó fogorvosok) és a szakellátás (pl. szakrendelések): ebben az esetben nem ismert, hogy az ingatlan
fenntartási (rezsi, takarítás, karbantartás) és felújítási költségei hol kerülnek elszámolásra. Továbbá a költségvetési kiadások, bevételek között nem jelennek meg a gazdasági
társasági formában működő alapellátó intézmények bevételei és kiadásai.
A rendelkezésre álló NEAK és Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) adatbázis
nem alkalmas a szakmai ajánlásban megfogalmazott szolgáltatási szintek és azok költségeinek jellemzésére. Ez alapvetően a finanszírozási megoldás elemzésének korlátozó tényezője. Például a költségoldalon csak az önkormányzatoknál megjelenő költségekről van
adatbázis. Fajlagos költség helyett vizsgálható az egy ellátottra jutó finanszírozás, NEAK
forrásból, illetve NEAK és önkormányzati forrásból. A teljes költség/teljes finanszírozás
nem számítható, mivel a költségek között nem jelenik meg az ingatlanhasználat költsége
/finanszírozási igénye, mivel az ingatlant az önkormányzatok általában ingyen bocsátják
a háziorvosok rendelkezésére és annak költsége pénzügyileg nem jelenik meg. Az amortizációt nem könyvelik COFOG-ok szerint (kormányzati kiadások funkciók szerinti osztályozása).
A vegyes, felnőtt és házi gyermekorvosi körzetekben a leadott TAJ-kártyák száma különbségeket mutat korcsoportok szerint. Megfigyelhető, hogy a legnagyobb különbség a
vegyes körzetek esetén van a vizsgált településkategóriák között, ahol a megyeszékhely/
megyei jogú város esetén kiemelkedően magas a leadott kártyaszám. Ezekben a körzetekben a háziorvosi ellátást gyakran igénybevevő 60 év fölöttiek részaránya is magasabb, tehát ezeknél a körzeteknél a legnagyobb mértékű a háziorvosok közszolgáltatás
ellátásával kapcsolatos feladata. A NEAK által meghatározott minimum 1200-1500 főnél
– a vegyes ellátású községek kivételével – mindenhol magasabb a leadott kártyaszám. A
házi gyermekorvosok tekintetében viszonylag kiegyensúlyozott a leadott kártyák száma
és csak kismértékben lépi át a NEAK által megadott 600-800 főt.
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3. ábra: A leadott kártyák száma a felnőtt, gyermek és vegyes háziorvosi körzetekben
korcsoportok és a településkategóriák szerint, 2015.

A fix díjak a vegyes és a felnőtt háziorvosi körzeteknél degresszívek, tehát a magasabb
leadott kártyaszám esetén a kártyánként adott finanszírozás csökkenő mértékű. A fix díj
mértéke a házi gyermekorvosi körzeteknél a 600 főnél kevesebb leadott kártyaszám esetén a legalacsonyabb a finanszírozás, és 600-800 fő között a legmagasabb. A kártyapénz
meghatározásánál is alkalmazzák a degressziót, ennek következtében a jövedelmek némileg kiegyenlítődnek ott, ahol nagy a különbség a leadott kártyaszámban (vegyes körzet község és megyei jogú város). Jelentősebb eltérés a teljesítménydíjon kívül csak a fix
díj növelési tételben van, ami a vegyes körzetek esetén magasabb: ennek lehetséges
oka, hogy több háziorvosi rendelőben való jelenlét valósul meg, valamint, hogy a vegyes
körzetek nagyobb arányban vannak a kedvezményezett települések között.

4. ábra: NEAK finanszírozási tételek a felnőtt, gyermek és vegyes háziorvosi körzetekben a
településkategóriák szerint, 2015.
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Településméret szerint jelentősebbek a különbségek a háziorvosi és házi gyermekorvosi
ellátás finanszírozásában. A különbségek különösen a házi gyermekorvosi körzeteknél
figyelhető meg. Legalacsonyabb az 1000-2500 fős települések háziorvosi praxisainak
jövedelmezősége, amelyet némileg kiegészít a fix díj kompenzáció.

5. ábra: NEAK finanszírozási tételek a felnőtt, gyermek és vegyes háziorvosi körzetekben
településméret szerint, 2015.

A leadott kártyaszám minden esetben nagyobb a betöltött praxisokban, mint a betöltetlenekben. Településméret szerint minél kisebb a település – főként 1000-5000 fő közötti
– annál nagyobb a betöltetlen praxisban leadott kártyaszám. 10.000 fő feletti települések
is szembe néznek a betöltetlen, azaz helyettesítéssel ellátott háziorvosi körzetekkel, de
az összes település között ezeket érinti a legkevésbé ez a probléma.
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6. ábra: A leadott kártyák száma a betöltött és betöltetlen háziorvosi szolgálatokban korcsoportok
és településméret szerint, 2015.

Minél kisebb a település, annál magasabb az önkormányzati kiegészítő finanszírozás mértéke. A betöltetlen praxisoknál több támogatást kell adnia az önkormányzatnak a közszolgáltatás ellátásáért. Betöltetlen praxisok esetén magasabb a személyi és dologi típusú költségek aránya, ami azt jelenti, hogy nagyobb arányban vállalja az önkormányzat
pl. az asszisztensek bérének rendezését, rezsi költségek átvállalását, eszközbeszerzést,
szolgálati lakás vagy autó költségének biztosítását. A betöltött praxisok esetén magasabb
a felhalmozási típusú költségek aránya, vagyis például a háziorvosi rendelő felújítását az
önkormányzat finanszírozza.

7. ábra: Kiegészítő önkormányzati finanszírozás mértéke a háziorvosi és házi gyermekorvosi
ellátásban költségtípusonként a betöltött és a betöltetlen praxisokban, 2015.

2.2.3.2 A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás finanszírozásával kapcsolatos
egyéb észrevételek
A kutatás során elvégzett vizsgálatok (pl. dokumentumelemzés, szakmai interjúk, önkormányzati interjúk stb.) során a finanszírozási modellel kapcsolatos problémák az
alábbiak szerint összegezhetők.
A betöltetlen háziorvosi körzetek esetében a praxis működtetésére az Egészségügyi
Alapból érkező finanszírozás csökkenése tapasztalható a betöltött körzetekhez képest.
Jelenleg a teljesítmény- és a minőségmutatók érdemben nem jutnak szerephez a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás finanszírozásában. Hiányzik egy olyan indikátorrendszer, amellyel a háziorvos és a házi gyermekorvos által végzett gyógyító és meg-előző
tevékenységek kedvező hatásait mérni lehetne, és ezt a finanszírozás alapjává lehetne
tenni.
A fix díjak vegyes és felnőtt háziorvosi körzetekben a magasabb leadott kártyaszám esetén a kártyánként adott finanszírozás csökkenő mértékű (degresszió). A kártyapénz
meghatározásánál is alkalmazzák a degressziót, ennek következtében a jövedelmek némileg kiegyenlítődnek azokon a településeken, ahol nagy a különbség a leadott kártya-
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számban. Településméret szerint jelentősebbek a finanszírozásban tapasztalható különbségek. A legalacsonyabb az 1.000-2.500 fős települések praxisainak jövedelmezősége,
amelyet némileg kiegészít a fix díj kompenzációja.
Minél kisebb a település, annál magasabb az önkormányzati kiegészítő finanszírozás mértéke. A betöltetlen praxisoknál több támogatást kell adnia az önkormányzatnak a közszolgáltatás ellátásáért. Betöltetlen praxisok esetén magasabb a személyi és dologi típusú költségek aránya, ami azt jelenti, hogy nagyobb arányban vállalja az önkormányzat
pl. az asszisztensek bérének rendezését, rezsi költségek átvállalását, eszközbeszerzést,
szolgálati lakás vagy autó költségének biztosítását. A betöltött praxisok esetén magasabb
a felhalmozási típusú költségek aránya, vagyis például a háziorvosi rendelő felújítását az
önkormányzat finanszírozza.
Egyedi megállapodás alapján az önkormányzat rendszeresen biztosíthat a háziorvosi praxis E. Alapból befolyó finanszírozás kiegészítését célzó hozzájárulásokat (pl. üzemanyag
költség, rezsi-támogatás, plusz rendelési idő finanszírozása, eszközbeszerzés stb.).
Azonban ezek biztosítása az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeitől függ.
Az önkormányzatok a háziorvosi ellátás megszervezésében a legtöbbször a minimumfeltételek biztosításával vesz részt. A kistelepülések számára ez is komoly anyagi kihívást
jelent.
Sok településen a háziorvosi rendelő felújítása mellett az informatikai fejlesztések jelentenek nagyobb kiadásokat az önkormányzatok számára.
Az önkormányzat a közszolgáltatási feladat-ellátási szerződésben állapodik meg a feladatellátás tartalmáról és finanszírozásáról, tehát a minimumfeltételekhez képest többletszolgáltatást is meghatározhat. Alapvető módszertani és finanszírozási probléma, hogy
országosan nem állnak rendelkezésre részletes információk a feladat-ellátási szerződések
tartalmáról, és azok finanszírozási tételek közötti megjelenéséről.

2.2.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Ebben a fejezetben a finanszírozási megoldással kapcsolatos javaslatainkat mutatjuk be.
A javaslatok összhangban vannak az előző fejezetekben bemutatott vizsgálati eredményekkel a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás finanszírozási mechanizmusaival kapcsolatban. A javaslatok célja a feltárt problémákra és ellentmondásokra megoldási lehetőségeket felvázolni. Ez egyrészt elősegítheti a közszolgáltatás minőségfejlesztését, másrészt a szolgáltatási szintek közötti előrelépést. A javaslatok bemutatása kitér a várható
költségvetési hatások értékelésére az állami és a fenntartói költségvetés tekintetében.
A betöltetlen praxisok megléte, valamint a nyugdíjazások jövőbeli alakulása felveti, hogy
a háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisokat a finanszírozás tekintetében is vonzóvá
kell tenni. Ennek költségeit állami és önkormányzati források együttesével lehet megvalósítani. A javaslat egy része a települési önkormányzatok rendszeres feladatává teheti a
háziorvosi praxisok E. Alapból befolyó finanszírozás kiegészítését célzó hozzájárulások
biztosítását. Ilyenek lehetnek például: üzemanyag költség, rezsi-támogatás, plusz rendelési idő finanszírozása, eszközbeszerzés stb. A kiegészítés mértékét, a hozzájárulások
fajtáját és összegét az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeihez, költségvetési helyzetéhez lehet kötni. Ezzel összefüggésben a javaslat másik része olyan állami források biztosítására vonatkozik, amelyek az önkormányzatok számára kifejezetten csak a háziorvosi ellátás fenntartására, működtetésére állna rendelkezésre. Tehát, a probléma kezelé-
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sében megfontolandó az állami szerepvállalás hangsúlyozása. Javaslat a következőket
tartalmazhatja: háziorvosi fix díjak korrigálása a praxis jövedelmezősége konszolidálása
érdekében; a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (a továbbiakban: CSOK) kiterjesztése
az egészségügyi alapellátásban dolgozók számára a hátrányos helyzetű településeken;
hátrányos helyzetű területeken a háziorvosok szolgálati lakásának fejlesztése állami támogatással. A javaslat elsősorban középtávon valósítható meg, amihez pályázati úton is
lehetne a forrásokat elérhetővé tenni.
A minőségfejlesztés kapcsán a szolgáltatási ellátási szintek közötti előrelépés gátlótényezője lehet a degresszió. Bizonyos településméret és településtípus esetében jelenleg magasabb a leadott kártyaszám, de a csökkenő népességszám mellett a jövőben a háziorvosi ellátást igénybevevők létszáma is csökkenni fog. Ezen települések népességmegtartó
ereje növelésének egyik lehetősége lehet, hogy a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás magasabb ellátási szintre lép, és például „egészséges rendelés” bevezetésével meghosszabbítja a rendelési időt. Ebben az esetben viszont a degresszió eltörlése is lehet
minőségi ösztönző tényező. A degresszió eltörlése összeköthető más feltételek meglétével is (pl. kedvezményezett térség, hátrányos helyzet, csökkenő lakosságszám stb.), így
a háziorvosi szolgálat növekvő bevétele elsősorban bizonyos településtípus esetében jelenik meg. A költségvetési hatás elsősorban az állami finanszírozás oldalán jelentkezhet.
Szükséges lenne olyan finanszírozási rendszer kidolgozása, amely a háziorvosok minőségi
munkájához kötné a teljesítményalapú díjazást. Ennek alapja lehet új szempontok alapján kidolgozott indikátorrendszer, amelyben különös hangsúlyt kapna az is, hogy például
adott térségben a háziorvosok által felírt és kiváltott gyógyszerek költsége mérsékelhetővé váljon. Vagy például a finanszírozáskor valóban figyelembe lehessen venni a háziorvosok preventív szerepének pozitív következményeit (pl. egészséges rendelésen megjelentek száma, szűrővizsgálatokon megjelentek száma, javuló betegségmutatók, csökkenő
halálozás stb.). A finanszírozási rendszer felülvizsgálatára irányuló javaslat elsődlegesen
az állami költségvetés tekintetében eredményezhetne jelentős átalakulást. A várható
hatások feltérképezése érdekében további részletezett finanszírozási hatástanulmányok
szükségesek (pl. tételes elszámolás mechanizmusainak értékelése).
Egyelőre a prevencióra való ösztönzés a jelenlegi finanszírozási rendszerben használt
teljesítményindikátorokon keresztül csak minimálisan van biztosítva. A javaslat lényege,
hogy a most is általánosan használt 11 teljesítményindikátor a finanszírozásban is kapjon
meghatározó szerepet. A prevenció támogatásának a háziorvosi és házi gyermekorvosi
tevékenységen keresztül továbbra is állami finanszírozással kell megvalósulnia, így az
önkormányzatok eltérő anyagi helyzete nem befolyásolhatja ennek eredményességét. A
prevenciót is támogató teljesítményalapú finanszírozásra vonatkozó javaslat várható hatásának további részletezett elemzését össze kell kötni az előzőekben ismertetett javaslat
(minőségi munkához kötött teljesítményalapú díjazás) hatástanulmányával.
Megfontolandó a hátrányos helyzetű területeken és/vagy a népességcsökkenéssel veszélyeztetett településeken olyan állami programok bevezetése, amelyek ösztönzői lehetnek
a hatékonyabb finanszírozásnak és az ellátás optimális területi megszervezésének. Ezekben a programokban az önkormányzatok és a szolgáltatók követelményei is megjelenhetnek, ugyanakkor az ellátási szintek közötti előrelépést az önkormányzat is finanszírozhatja – pl. kiegészítő támogatásokkal -, másrészt maga az állam befolyásolhatja a
szolgáltatót az ellátási szintugráshoz szükséges feltételek biztosítására. Ezzel összefüggésben javasolható, hogy magasabb szolgáltatási szint finanszírozása a NEAK által legyen
biztosított, hogy az önkormányzatok finanszírozási lehetőségeiből adódó különbségek ne
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növeljék az esélyegyenlőtlenséget. Ezt indokolja az is, hogy a praxisjog eladhatósága
miatt az önkormányzatok hatásköre a közszolgáltató kiválasztásában nem teljes körű. A
várható hatások nagyobbrészt az állami költségvetésben jelentkeznek, de az önkormányzati szerepvállalás már középtávon is erősíthető a javaslat megvalósítása érdekében.
A jövőben a praxisközösségek és csoportpraxisok megerősítése megoldást jelenthet a
háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás jelenlegi kihívásainak kezelésében, valamint az
ellátás szakmai, finanszírozási és területi optimalizációjának megteremtéséhez. Mindkét
ellátási forma helyi feltételeinek kialakításakor figyelembe kell venni, hogy a finanszírozásban az alap- és szakellátási kompetenciák és mechanizmusok kombináltan jelennek
meg. A szakellátás helyi szinten (település vagy járás) való részbeni megszervezése egyben lehetőséget ad a duális finanszírozás gyakorlattá tételében: pl. társas vállalkozásokban szakorvosok is részt vehetnek, és ezt az állami finanszírozás is kiegészítheti a teljesítmény- és minőségindikátorok segítségével, de maga az önkormányzat önként vállalt
feladatként többlet-támogatást nyújthat a településen a szakorvosi rendelési idő finanszírozásához. A praxisközösségek és csoportpraxisok létrehozása érdekében javasolt duális
finanszírozás megerősítése szintén differenciáltan történhet a település gazdasági erejétől
függően. A javaslat mind az állami, mind az önkormányzati (szolgáltatói) költségvetést
érinti.
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2.3. VÉDŐNŐI ELLÁTÁS
2.3.1. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
Források
A Védőnői ellátás finanszírozásának központi forrását a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény LXXII. fejezete tartalmazza, az Egészségbiztosítási Alap előirányzatai között, az „Egészségbiztosítási ellátások kiadásai” cím és a
„Természetbeni ellátások” alcím alatt, „Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem” megnevezéssel, 25 028,2 millió Ft összegben.
A védőnői ellátás az igénybe vevők, azaz a gondozottak számára térítésmentes.
A központi költségvetési támogatáson túl az elmúlt években különböző támogatási források is rendelkezésre álltak a védőnői szolgálat fejlesztésére. Az önkormányzatok szintjén
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című (TOP-4.1.1-15, ill. TOP-6.6.1-15 kódszámú) támogatási programok biztosítottak lehetőséget többek között a védőnői szolgáltatásoknak
helyt adó épületek, épületrészek fejlesztésére, építésére. A programok keretösszege 18
594 millió Ft, illetve 8 834 millió Ft.
Ezenkívül érintették a védőnői ellátást, illetve részben vagy egészben a védőnői ellátás
rendszerszintű fejlesztését célozták a társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP), a
Svájci-Magyar együttműködési program, valamint az emberi erőforrás fejlesztési operatív
program (EFOP) keretében támogatott alábbi fontosabb projektek:
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13. táblázat: Támogatási források a védőnői szolgálat fejlesztésére

Ssz.

Hivatkozás /
azonosító

Projekt címe

Projekt célja

Projekt keretöszszege

1

TÁMOP
6.1.4/12/1 kódszámú
kiemelt
projekt

„Koragyermekkori
év) program”

(0-7

A projekt céljai voltak többek között a védőnők és a gyermeket ellátó háziorvosok közötti elektronikus adatáramlás,
illetve adatgyűjtés támogatása, a védőnői szakma, az egyes
védőnői szakterületek feladatainak ellátásához és fejlesztéséhez szükséges szervezési-módszertani támogatás javítása,
valamint a védőnői munka hatékonyságát, a koragyermekkori gyűjtött adatok dokumentáltságát elősegítő informatikai
fejlesztések megvalósítása;

2.500.000.000 Ft

2

Svájci-Magyar
Együttműködési
Program
1240/2011. (VII.
15.) Korm. határozat

„Az egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi
fókuszú
alapellátás-szervezési
modellprogram
Virtuális
Ellátó Központ támogatásával”

A Svájci-Magyar Együttműködési Program 8. prioritási területén belül megvalósult népegészségügyi fókuszú mintaprojekt célja, hogy hozzájáruljon a magyar lakosság egészségi
állapotának javításához azáltal, hogy az ellátottak számára
nemcsak alap betegellátást biztosít, hanem különös hangsúlyt fektet a prevencióra betegségmegelőzési programok,
szűrések, tanácsadási és egészségfejlesztési szolgáltatások
szervezése segítségével;

15 294 118 CHF

3

TÁMOP
6.1.3/13/1/A
kódszámú
kiemelt projekt

„Pilot jellegű szűrőprogramok
(védőnői
méhnyakszűrési
illetve
vastagbélszűrési programok)
kiterjesztésének
támogatása”

A projekt céljai voltak többek között a népegészségügyi jelentőségű szűrések fejlesztése keretében a védőnők képzettségének fokozása annak érdekében, hogy a védőnők
alkalmasak legyenek a méhnyakszűrés önálló elvégzésére;

1.000.000.000 Ft

4

EGT alap

"A roma közösségekben
dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása"

Az azzal még nem rendelkező védőnők ellátása modern informatikai eszközökkel, laptopokkal az ország egész területén, továbbá informatikai és szakmai támogatás egy – vé-

794.648.900 Ft

47/276. oldal

(3 682 517 732 Ft)

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának felülvizsgálatára

Ssz.

Hivatkozás /
azonosító

Projekt címe

Projekt célja

Projekt keretöszszege

dőnői szakmai, módszertani, informatikai tudásbázisra épülő
– információs központon, a projekt időtartama alatt létrehozott
Contact
Center-en
keresztül.
A projekt további célja, hogy hozzájáruljon a védőnők speciális megelőző és egészségnevelési feladatainak megvalósításához, különösen a hátrányos helyzetű családok és a roma
közösség körében.
5

EFOP-1.8.2-17
kódszámú
projekt

„Az alapellátás és népegészségügy
rendszerének átfogó fejlesztése alapellátás fejlesztése”

A projekt célja, hogy a lakosság egészségtudatos magatartásának kialakítása és a betegségek, valamint az egészségkockázatok korai felismerése érdekében az alapellátás szerves részévé váljanak a népegészségügyi, preventív célú
szolgáltatások. A projekt a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és vegyes praxisközösségek támogatását célozza a védőnői
hálózattal együttműködésben, a népegészségügyi, prevenciós feladatok hatékonyabb ellátása érdekében;

6.719.413.413 Ft

6

EFOP-1.8.0VEKOP-17 kódszámú
kiemelt
projekt

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani
fejlesztése”

A projekt célja többek között az egészségügyi ellátórendszer
prevenciós fókuszának fokozása, a lakosság egészségtudatosságának növelése és a megelőzéssel kapcsolatos területi
egyenlőtlenségek csökkentése. A projekt keretében a szolgáltatási módszertanok, illetve a szolgáltatási portfólió fejlesztése, másrészt a rendelkezésre álló háziorvosi-, képzett
ápolói- és szakdolgozói, valamint védőnői humánerőforrás
állomány kapacitásainak, tudásának, képességeinek bővítése, preventív szemléletének és attitűdjének fejlesztése valósul meg;

11.430.000.000 Ft

7

EFOP-1.9.5VEKOP-16-2016-

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesz-

A projekt elsődleges célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora

5 700 000 000 Ft
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Ssz.

Hivatkozás /
azonosító
00001

Projekt címe
tése

Projekt célja
gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak.
A gyermekút kialakítása kapcsán az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek minél korábbi életkorban történő felismerése, a probléma azonosítása és a diagnózis pontos felállítása
érdekében egységes szűrési, mérési, vizsgálóeljárások, valamint irányelvek, protokollok kerülnek bevezetésre.
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A központi költségvetési finanszírozás menete
A Védőnői ellátás közszolgáltatás központi finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján történik. A jogszabály szerint a finanszírozás
rendje a következő:
Bevételi oldal
Pontérték alapján számított díjazás
A Kormányrendelet szerint a védőnői szolgálat mozgó díjazása az alábbi számítás szerint
történik.
A területi védőnői szolgáltató által ellátott feladatok díjazásának kiszámításánál a következő pontszámokat kell figyelembe venni:
14. táblázat: A védőnői szolgáltató által ellátott feladatok díjazásának kiszámításánál figyelembe
veendő pontszámok

Ellátotti csoportok:

Pontszáma:

várandós anya után

3

0-7 éves korú gyermek után

3

oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermek után

3

oktatási intézményben ellátott gyermek után

1

gyógypedagógiai oktatási intézményben ellátott tanuló után

2

Létszám meghatározása:


az oktatási intézményben ellátandó tanulói létszám az oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján;



a körzet 0-7 éves korú lakosságának száma és az oktatási intézménybe nem járó,
otthon gondozott tanköteles korúak száma a területileg illetékes jegyző ellenjegyzése alapján;



a várandós anyák száma a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának igazolása alapján.

A védőnői szolgálat havi díjazásának megállapítása:


A létszám és az ellátottak szerinti pontszám szorzatával kiszámolt pontérték és az
egy pontra jutó forint érték szorzataként kerül meghatározásra.



Az egy pontra megállapított díj összege a védőnői ellátásra rendelkezésre álló előirányzatnak az ellátandók összesített pontszámával történő osztásával havonta
kerül kiszámításra azzal, hogy az előirányzatból előzőleg le kell vonni a területi ellátásra szolgáló fix díjazáshoz szükséges összeget. Az egy pontra megállapított díj
összege legfeljebb 500 Ft lehet.



A területi védőnői szolgáltató legfeljebb 750 pontot érhet el szolgálatonként.



A külön jogszabályban előírt, teljes vagy részmunkaidőben iskola- és ifjúságegészségügyi feladatokat ellátó védőnővel működő iskola- és ifjúság-egészségügyi
szolgálat a 20. § (2) bekezdése szerint megadott, illetve e § (13) bekezdése szerint évente korrigált létszám figyelembevételével számított pontérték alapján részesül díjazásban. Az ellátandók közül az oktatási-nevelési intézménybe járó
gyermek 1 ponttal, a gyógypedagógia ellátásban közreműködő köznevelési intéz-
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ménybe járó gyermek 2 ponttal vehető számításba. Az oktatási-nevelési intézményekben létszámarányosan napi 8 óránál kevesebb munkaidőre is köthető finanszírozási szerződés.


A méhnyakszűréssel kiegészített ellátásra szóló finanszírozási szerződéssel rendelkező területi védőnői szolgáltatók az ellátott esetekről havonta a tárgyhónapot
követő hónap 5. munkanapjáig - a NEAK honlapján található rekordkép szerinti
adattartalommal - jelentést küldenek a NEAK-nak. Az egy esetre járó díj mértéke
2000 forint, amelyből a védőnői szolgáltató a szűrést végző védőnő díjazására
szűrési esetenként 900 forintot - amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket
is tartalmazza - köteles fordítani. Az eseti díjazás kifizetésére a tárgyhónapot követő második hónapban kerül sor.

A védőnői szolgáltató havi díjazásának mértéke az ellátottak száma alapján, a számított
pontértéknek és az egy pontra jutó forint értéknek a szorzata alapján kerül megállapításra. A védőnői szolgáltató a havi díjazása 12%-ának megfelelő összeget köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani.
Fix összegű díjazás (területi pótlék)
A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően havonta az alábbi fix összegű díjazásra is jogosult:
15. táblázat: A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató által ellátandó terület sajátosságainak
fix díjazása

Település

Fix összegű díjazás (Ft/hó)

a) főváros, város

92 000

b) község

103 000

c) csatolt község

115 000

d) külterületi lakott hely

126 000

A finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve,
amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15%-a a c) -d) pontban foglalt típusú
települések valamelyikében lakik, a védőnői ellátást biztosító szolgáltató a magasabb
összegű díjazásra jogosult.
A védőnői ellátást biztosító szolgáltatót az a) -d) pontokban foglalt összegeknél 10 000
forinttal magasabb összegű fix díj illeti meg akkor, ha a védőnői körzet kiterjed a külön
jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű településre.
Amennyiben a védőnői körzet több településre terjed ki, a szolgáltató további 20 000 Ft
összegű pótlékra jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha
a védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás
esetén a díj arányos része illeti meg.
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Összefoglalóan, a szolgáltatás számára biztosított támogatás (bevételi oldal, 2017.):
16. táblázat: a szolgáltatás számára biztosított támogatás (bevételi oldal, 2017.)

támogatás
célja:
általános

bejelentett ellátottak száma és néhány
kiegészítő
Pontérték alapján szabály (szakképösszegszerű
számított díjazás
zettségi
szorzó,
degresszió
stb.)
alapján
kalkulált
összeg
költségvetési
sor: nem
főváros, város
forint/hó
releváns
forint/hó
Fix összegű díja- község
zás (területi pót- csatolt község
forint/hó
lék)
külterületi
lakott
forint/hó
hely
méhnyakszűréssel
kiegészített ellá- normatíva
tás

forint/eset

92 000
103 000
115 000
126 000
2 000

Kiadási oldal
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, egyéb)
A védőnői tanácsadó kialakításának minimális elvárásait a területi védőnői ellátásról szóló
49/2004 (V. 21.) ESZCSM rendelet 4. sz. melléklete szerint kell kialakítani. Megjegyezzük, hogy a kutatás során szerzett információk szerint a jogszabályban rögzített felsorolás több szempontból elavultnak tekinthető, megújítása napirenden van.
Működési kiadások
Személyi juttatások (Bérköltség és közterhek)
A védőnők jelenleg a közalkalmazotti bértábla alapján kapják a fizetésüket, valamint az
ellátottak száma alapján mozgó és az ellátott terület jellege alapján fix bérkiegészítés is
jár nekik. A védőnői szolgáltató a mozgó havi díjazása 12%-ának megfelelő összeget
köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani. A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék, továbbá tartalmazza a külön jogszabály szerint az
egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatokért meghatározott 250 pont díját is.
Dologi (közüzem, szolgáltatások, készletbeszerzés)
A védőnői tanácsadó alapfelszereltségét a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V.
21.) ESZCSM rendelet 5. sz. melléklete, míg a méhnyakszűréshez szükséges eszközöket
a 6. sz. melléklet tartalmazza. Megjegyezzük, hogy a kutatás során szerzett információk
szerint a jogszabályban rögzített felsorolás több szempontból elavultnak tekinthető,
megújítása napirenden van.
A finanszírozással kapcsolatosan az Előzetes ajánlásban leírtakkal összhangban megállapítható, hogy a feladatellátásban egyenlőtlenségekhez vezet a gondozotti létszám meghatározásának jelenlegi rendszere. A gondozotti körbe tartoznak az életvitelszerűen az
adott védőnői körzetben élő, azonban bejelentett lakcímmel nem rendelkező személyek
is, ami az érintett körzetek védőnőinek túlterheltségéhez vezet, a jogszabályból adódóan
ellátási kötelezettségük miatt. Ennek megfelelően finanszírozással kapcsolatos probléma,
hogy a személyi juttatások a munka mennyiségével, valamint az időráfordítással összefüggésben alulfinanszírozottak, ami többek között aránytalanságokhoz, túlmunkához,
végső soron magas számú pályaelhagyáshoz vezet. Ezenkívül a védőnői feladatkör pon-
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tos lehatárolására is szükség van, mert a védőnők több hivatás „határmezsgyéjén” működnek, ezért több esetben a társszolgálatok (pl. családsegítő szolgálat, gyámügy) hatáskörébe tartozó feladatokat is ellátnak a saját feladatvégzésük terhére, ennek fedezete
azonban nem biztosított. Mindezeken felül a finanszírozás rendszere nem veszi figyelembe a településtípusok, illetve a körzetek sajátosságai (pl. tanyavilág, közösségi közlekedés hiányosságai) szerinti külön igényeket, pl. a szolgálati gépjármű biztosításának szükségességét.
Fizikai infrastruktúra
A védőnői ellátás, mint közszolgáltatás megvalósításához szükséges vagyontárgyak jellemzően a települési önkormányzatok tulajdonát képezik. Ettől eltérő helyzet azon szolgáltatók esetében jellemző, amelyek az önkormányzattól független szolgáltatónak minősülnek (lásd alább).
Szolgáltatási szervezeti formák
A finanszírozásra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés alapján kerül sor. A NEAK a szerződést alapesetben a területi védőnői
szolgálatot működtető önkormányzattal köti meg, kivéve, ha az önkormányzat nyilatkozik, hogy azt a területi védőnői szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltatóval tegye
meg. A kutatás rendelkezésére álló 2016. évi adatok szerint a védőnői ellátás biztosítása
működési forma szerint a következő megoszlásban történik:


önkormányzat: 81%



önkormányzat egészségügyi intézménye: 7%



vállalkozás: 9%



központi intézmény: 1%



egyház: 1%



alapítvány, egyéb: 1%.

Amint a felsorolásból látható, jellemzően az önkormányzat, vagy az önkormányzat egészségügyi intézménye biztosítja a közszolgáltatást. Jelentős további csoportot képviselnek
a vállalkozási formában működő védőnők. A hivatkozott jogszabályban rögzített finanszírozási rendszer valamennyi szolgáltatási formára vonatkozik, ezért a támogatás mértékében elméletben nem lehet eltérés. Ettől függetlenül a kutatás keretében szerzett információk alapján az önkormányzatok által lehívott központi támogatás és a ténylegesen
a védőnői ellátásra fordított forrás mértéke között egyes esetekben eltérések tapasztalhatók. Az eltérés egyaránt lehet pozitív és negatív irányú (az önkormányzat ténylegesen
a központi támogatásnál többet, ill. kevesebbet fordít a védőnői ellátás finanszírozására),
ezért kiemelt fontosságú a tényleges ráfordítások mértékének pontos ismerete, nyomon
követése.

2.3.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
A védőnői ellátás költségszerkezetének vizsgálata során jelenleg az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004
(V. 21.) ESZCSM rendeletben foglalt számítási módszereket kell irányadónak tekinteni.
Az ellátás – a gondozotti létszámot ill. a településméretet tekintetbe véve differenciált –
finanszírozási módját és a finanszírozott költségek szerkezetét az említett jogszabályok
tehát részben determinálják, és a jogszabályok alapján a központilag (NEAK által az önkormányzattal ill. az egészségügyi szolgáltatóval létrejött szerződés alapján) finanszírozott költségek szerkezetének vizsgálata elvégezhető. A gyakorlatban a feladatellátás
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tényleges finanszírozási módját és mértékét több más tényező is befolyásolja, amelyeket
szintén figyelembe kell venni. A finanszírozást befolyásoló tényezők például a következők:


körzet jellege: a körzet a jogszabályban rögzített alapeset szerinti pontszámmal,
vagy emelt pontszámmal működő, helyettesített körzet, illetve vegyes (egyidejűleg területi és iskolai) körzet;



körzet földrajzi adottságai: a körzet szerinti település, ill. településrész kiterjedése
és domborzati viszonyai, a védőnő által ellátott települések száma és egymástól
való távolsága, különös tekintettel az aprófalvas településszerkezetű térségekre
és a tanyavilágra;



körzet közlekedési viszonyai: az ellátandó települések, településrészek megközelíthetősége, elsősorban közúton, illetve tömegközlekedéssel;



település típusa: a település, ill. településrész gazdasági-társadalmi viszonyai,
ezen belül leghátrányosabb helyzetű, hátrányos helyzetű, átlagos, magas adóerőképességű település, ill. településrész;



gondozotti kör jellemzői: az ellátott gondozottak tényleges száma és korösszetétele, különösen a fokozott gondozást igénylő gondozottak - pl. várandós, 0-3 éves
és a 3-6 éves csoportok – létszáma és lakhelyének elhelyezkedése, elérhetősége a
körzeten belül;



gondozotti igény: a tényleges gondozási igény mértéke, amely esetében az erőforrás-igény az említett „Koragyermekkori (0-7 év) program” című (TÁMOP
6.1.4/12/1 kódszámú) kiemelt projektben elvégzett kutatás keretében elemzett
időmérleg alapján határozható meg;



védőnő végzettsége és munkatapasztalata: a védőnő közalkalmazotti személyi javadalmazásának mértékét befolyásolja a védőnő végzettsége és a pályán eltöltött
évek száma;



vizsgálati hely jellemzői: a védőnő önálló vizsgálóval rendelkezik, ill. nem rendelkezik (pl. háziorvossal közös vizsgálóval rendelkezik), több település esetén minden település rendelkezik, ill. nem rendelkezik külön védőnői vizsgálóval, a vizsgáló elhelyezését szolgáló épület mennyiben tekinthető korszerűnek (pl. energetikai szempontból), milyen üzemeltetési, karbantartási költségszint jellemzi;



eszközellátottság: a védőnő által használt műszerek, eszközök, szemléltető eszközök mennyiben korszerűek, folyamatos karbantartásuk ill. rendszeres cseréjük
biztosított-e;



fogyóeszköz-utánpótlás: a védőnő megfelelő rendszerességgel hozzájut-e a tevékenységéhez szükséges fogyóeszközökhöz;



közlekedési eszköz: az önkormányzat ill. az egészségügyi szolgáltató miként gondoskodik a védőnői látogatások során a védőnő utazásáról, pl. gondoskodik-e a
szállításáról (pl. falugondnok bevonásával), ill. biztosít-e gépkocsit számára;



infokommunikációs eszközök: az önkormányzat ill. az egészségügyi szolgáltató
miként gondoskodik a védőnői feladatellátáshoz szükséges infokommunikációs
eszközökről, kiemelten a védőnő elérhetőségét biztosító mobiltelefonról, valamint
a védőnői on-line adatszolgáltatáshoz szükséges, a megfelelő szoftverekkel ellátott számítógépről és szélessávú Internet-kapcsolatról.

Az említett tényezők kapcsán külön megemlítjük az önkormányzatok gazdaságitársadalmi helyzetét, és ezzel együtt a teherbíró-képességét, ami közvetlen hatással lehet az ellátás finanszírozásának mértékére. Az önkormányzat teherbíró-képessége meghatározó abból a szempontból, hogy a lehívott központi (NEAK) támogatás és a ténylegesen a védőnői ellátásra fordított forrás mértéke között van-e eltérés. A pozitív és negatív
irányú eltérés egyaránt torzítja a védőnői ellátás tényleges finanszírozását, ami igazolhatóan az egyenletes szolgáltatási színvonal ellen hat, és eltéréseket okoz a szolgáltatás
minőségében. Az eltérő finanszírozási mérték jól tapasztalható anomáliákhoz vezet a
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rendszerben, például nem kívánt fluktuációt gerjeszt a védőnők körében, hiszen a kedvezőbb helyzetű körzet „elszívja” a munkaerőt a kedvezőtlenebb helyzetű körzettől. Az
egységes szemléletű és differenciálásra törekvő központi finanszírozást tehát több esetben felülírja, torzítja az önkormányzat tényleges ráfordítása.
Ideális esetben valamennyi fenti tényezőt figyelembe kellene venni a finanszírozás során,
mindez azonban meghaladja a jelen vizsgálat kereteit. Ezért a vizsgálat során szolgáltatói
típusokat határoztunk meg, és ezek szemszögéből vizsgáltuk a költségszerkezetet. A
szolgáltatói típusok a következők:
1. Községi önkormányzat, a védőnői körzet több településre terjed ki, a védőnő az
önkormányzat alkalmazásában áll, tevékenységét közalkalmazottként végzi. Munkatapasztalata: 36 év;
2. Városi szolgáltató, a védőnő az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egészségügyi szolgáltató alkalmazásában áll, tevékenységét közalkalmazottként végzi.
Munkatapasztalata: 20 év;
3. Városi szolgáltató, a védőnő magántulajdonú vállalkozásként működő egészségügyi szolgáltató alkalmazásában áll, tevékenységét munkaszerződéssel, alkalmazottként végzi. Munkatapasztalata: 10 év.
A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltatók jogszabály alapján az alábbi fix összegű
díjazásra (területi pótlékra) jogosultak:
17. táblázat: A területi pótlék mértéke szolgáltatói típus szerint

Ssz.

Szolgáltatói típus

Területi pótlék
mértéke (Ft)

1

Községi önkormányzat

123 000,-

2

Városi önkormányzati egészségügyi szolgáltató

92 000,-

3

Városi magán egészségügyi szolgáltató

92 000,-

A típusszolgáltatók egyike esetében sem lakik az ellátandó lakosságszám legalább 15%-a
csatolt községben vagy külterületi lakott helyen, és a védőnői körzet nem terjed ki a külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű településre. Ezenkívül a szolgáltatók egyike sem rendelkezik méhnyakszűréssel kiegészített ellátásra szóló finanszírozási
szerződéssel,
így
nem
jogosult
az
ezzel
kapcsolatos
díjtételezésre.
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Személyi költség szerkezete
Ahogy említettük, a védőnő közalkalmazotti személyi javadalmazásának összegét befolyásolja a védőnő végzettsége és minimális mértékben a pályán eltöltött évek száma. A közalkalmazotti javadalmazás mértékét a következő táblázat szemlélteti:
18. táblázat: Közalkalmazotti bértábla 2018.

Közalkalmazotti bértábla 2018.
Szolgálati évek Fizetési
(max.)
fokozatok

Fizetési osztályok
A

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

B
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000

C
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500

D
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500

E
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500

F
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500

G
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
181 475
188 795
196 115
203 435
210 755
218 075

H
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
185 103
193 040
200 978
208 915
216 853
224 790
232 728

I
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
182 595
192 308
202 020
210 438
218 855
227 273
235 690
244 108
252 525
260 943

J
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
187 085
197 735
208 385
216 905
225 425
233 945
242 465
252 405
262 345
272 285
282 225
292 165

180 500
180 500
180 500
186 945
198 533
210 120
219 390
229 046
238 703
248 359
258 015
267 671
278 486
289 301
300 116
310 931
321 746

Az ábrán sárga színnel jelöltük a három szolgáltatói típus esetében meghatározott munkatapasztalat mértéke szerinti javadalmazás mértékét
(amint
látható,
minimális
az
eltérés,
ami
bérfeszültséget
okoz).

56/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának felülvizsgálatára

A három szolgáltatói típus esetében a munkáltató számára a teljes személyi költség havi
mértéke ennek megfelelően a következők szerint alakul:
19. táblázat: Védőnő alkalmazásának szolgáltatói (munkáltatói) költsége

Ssz.

Védőnő alkalmazása szolgáltatói típus szerint

Munkáltatói
költség (bér +
járulék, Ft)

1

önkormányzati közalkalmazott, 36 év munkatapasztalat

233 195,-

2

önkormányzati egészségügyi szolgáltatónál közalkalmazott, 20
év munkatapasztalat

231 943,-

3

magán egészségügyi szolgáltató alkalmazottja, 10 év munkatapasztalat

231 943,-

Amennyiben az önkormányzat teherbíró-képessége megengedi, és az önkormányzat úgy
dönt, a védőnőt a közalkalmazotti személyi bértábla szerinti besorolás alapján megállapított juttatáson felül kiegészítő javadalmazásban részesíti. (Mindez a más formában működő egészségügyi szolgáltatóra is érvényes.) A kiegészítő javadalmazás mértéke jellemzően az egészségügyi szakdolgozói bértábla szerinti javadalmazási szintnek felel meg. A
gyakorlatban ebben az esetben az önkormányzat a NEAK-tól lehívott központi finanszírozást egészíti ki úgy, hogy a védőnő javadalmazása elérje az egészségügyi szakdolgozói
bértábla szerinti javadalmazási szintet. Megjegyezzük, hogy a kutatás eddigi tapasztalatai alapján a szakma által képviselt álláspont, hogy kerüljön sor az egészségügyi szakdolgozói bértábla szerinti javadalmazási szint általános, országosan egységes bevezetésére a védőnők esetében. Ezzel az említett gyakorlat szerint jelenleg meglévő javadalmazási egyenlőtlenségek is megszüntethetők volnának. A jelen vizsgálatban az alapeset
szerinti, azaz a közalkalmazotti bértábla szerinti javadalmazást vettük alapul.
Az ajánlásban meghatározott szolgáltatási szintek közül a fenti javadalmazási mérték az
alapszintre, azaz az 1. szolgáltatási szintre vonatkozik. A további szintekre a továbblépés
akkor lehet reális, ha a javadalmazás mértékének módosításáról döntés születik. Amenynyiben az előzőekben leírt egészségügyi szakdolgozói bértábla szerinti javadalmazási
mérték a védőnőkre is vonatkozna, abban az esetben a javadalmazás nem volna akadálya a magasabb (2. vagy 3.) szolgáltatási szintre lépésnek egyik szolgáltatói típus esetében sem.
Működési költség (rezsi)
A működési költségszint nagymértékben függ a fent említett tényezőtől, a vizsgálati hely
jellemzőitől. Az alábbi táblázat egy a vizsgáló egyéb viszonyaitól (pl. földrajzi elhelyezkedés, bérleti díj) független jellemzők szerinti próbaszámítást szemléltet. (A próbaszámítás
szerinti
költség-adatokat
szükséges
empirikus
adatokkal
összevetni.)
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20. táblázat: Független jellemzők szerinti próbaszámítás

védőnői vizsgáló működési (rezsi) költsége (átlag)
különálló vizsgáló

háziorvossal közös vizsgáló

részidős használat (pl.
teljes munkaidős használat
arányosított
elszámolású)
Szintezés havi ktg.
1
80 000
2
120 000
3
160 000

éves ktg.
960 000
1 440 000
1 920 000

havi ktg. éves ktg.
20 000
240 000
30 000
360 000
40 000
480 000

teljes munkaidős
használat

havi ktg. éves ktg.
40 000
480 000
60 000
720 000
80 000
960 000

részidős használat (pl.
arányosított
elszámolású)
havi ktg. éves ktg.
10 000
120 000
15 000
180 000
20 000
240 000

A működési költséget mindhárom szolgáltatói típus esetében a próbaszámítás szerinti összegek alapján maximálisnak vettük: az első két
esetben az elavult épület magasabb működtetési költsége miatt, míg a 3. szolgáltató esetében amiatt, mert a korszerűsítés hitelből valósult meg, és ennek törlesztését a szolgáltatónak kell viselni.
21. táblázat: A működési költség mértéke szolgáltatói típus szerint

Szolgáltatói típus

Működési költség
éves mértéke
(bruttó, Ft)

1

Községi önkormányzat - a teljes munkaidős védőnő önálló vizsgálóval rendelkezik, minden
településen rendelkezésére áll külön védőnői vizsgáló, a vizsgáló elhelyezését szolgáló
épület nem korszerű

960 000,-

2

Városi önkormányzati egészségügyi szolgáltató - a teljes munkaidős védőnő önálló vizsgálóval nem rendelkezik, a vizsgáló elhelyezését szolgáló épület nem korszerű

480 000,-

Ssz.
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Szolgáltatói típus

Működési költség
éves mértéke
(bruttó, Ft)

Városi magán egészségügyi szolgáltató - a teljes munkaidős védőnő önálló vizsgálóval
rendelkezik, a vizsgáló elhelyezését szolgáló épület korszerű

960 000,-

Ssz.

3

Műszerek, eszközök költsége
A műszerek, eszközök költségét külön a beszerzési és külön a karbantartási oldalról vizsgáltuk. Az alábbi táblázat egy szolgáltatótól független próbaszámítást szemléltet. (A próbaszámítás szerinti költség-adatokat szükséges empirikus adatokkal összevetni.)
22. táblázat: A működési költség mértéke szolgáltatói típus szerint

védőnői műszerek és eszközök beszerzési és karbantartási költsége (átlag)
beszerzés (ismétlődő ktg., pl. 5 évente)
Szintezés
1
2
3
Szintezés
1
2
3

műszerek szűrővizsgálatokhoz
(pl. látás, hatásvizsgálat)
400 000
500 000
600 000
karbantartás (éves ktg.)
műszerek szűrővizsgálatokhoz
(pl. látás, hatásvizsgálat)
20 000
30 000
40 000

szemléltető eszközök
(tanácsadáshoz)
100 000
200 000
300 000

számítógép és szoftverek
250 000
350 000
450 000

mobiltelefon
70 000
100 000
130 000

szemléltető eszközök
(tanácsadáshoz)
-

számítógép és szoftverek
60 000
80 000
100 000

mobiltelefon
10 000
20 000
30 000

A műszerek, eszközök költségét mindhárom szolgáltatói típus esetében a próbaszámítás szerinti összegek alapján az első szinten határoztuk meg és maximálisnak vettük amiatt, mert a szükséges műszerek és eszközök hiányában a tevékenység már az első szinten sem látható el az elvárt minőségben. A próbaszámítás szerinti magasabb összegeket a műszerek és eszközök magasabb minősége indokolja.
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23. táblázat: A műszerek, eszközök költségének mértéke szolgáltatói típus szerint

Ssz.

Szolgáltatói típus

Műszerek, eszközök költsége éves szinten (bruttó, Ft)

1

Községi önkormányzat

254 000,-

2

Városi önkormányzati egészségügyi szolgáltató

254 000,-

3

Városi magán egészségügyi szolgáltató

254 000,-

Fogyóeszközök
A fogyóeszközök költsége a szűrővizsgálatok és az adminisztrációs feladatok vonatkozó
költségét tartalmazza (a szűrővizsgálatok esetében pl. az egyszer használatos eszközöket, az adminisztrációs feladatok esetében nyomtatópatron, papír költségét). Az alábbi
táblázat egy szolgáltatótól független próbaszámítást szemléltet. (A próbaszámítás szerinti
költség-adatokat szükséges empirikus adatokkal összevetni.)
24. táblázat: Szűrővizsgálatok és adminisztrációs feladatok fogyóeszköz-beszerzésének próbaszámítása

védőnői fogyóeszközök beszerzési költsége (átlag)
beszerzés (éves ktg.)
Szintezés
1
2
3

szűrővizsgálatok és adminisztrációs
feladatok fogyóeszköz-beszerzése
100 000
200 000
300 000

A fogyóeszközök költségét mindhárom szolgáltatói típus esetében a próbaszámítás szerinti összegek alapján az első szinten határoztuk meg és maximálisnak vettük amiatt,
mert a fogyóeszközök hiányában a tevékenység már az első szinten sem látható el az
elvárt minőségben. A próbaszámítás szerinti magasabb összegeket a fogyóeszközök magasabb minősége, illetve rendszeresebb utánpótlása indokolja.
25. táblázat: A műszerek, eszközök költségének mértéke szolgáltatói típus szerint

Ssz.

Szolgáltatói típus

Műszerek, eszközök költsége éves szinten (bruttó, Ft)

1

Községi önkormányzat

100 000,-

2

Városi önkormányzati egészségügyi szolgáltató

100 000,-

3

Városi magán egészségügyi szolgáltató

100 000,-
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Utazási költség
Az utazási költség a gondozottak lakhelye, illetve a gondozotti igény (védőnői látogatási
gyakoriság) függvénye. Az alábbi táblázat egy szolgáltatótól független próbaszámítást
szemléltet, átlagban havi 150 megtett km távolsággal számolva. (A próbaszámítás NAV
norma szerinti költség-adatokat szemléltet.)
26. táblázat: Védőnő utazási költségének próbaszámítása a NAV norma szerint

védőnő utazási költsége (átlag, NAV-norma alapján)
havi ktg.
éves ktg.
összesen 150
(km/fő/hó)
5 500
66 000
Az utazási költséget a 2. és 3. szolgáltató esetében minimálisnak vettük, mert városi
körzetről van szó. Ezzel szemben az 1. típusú szolgáltató, a községi önkormányzat esetében a védőnői körzet több településre terjed ki, ezért az utazási költség az átlagosnál
magasabb. A modellezés során úgy vettük, hogy az utazási költség mértékét a szolgáltatási szintek nem befolyásolják.
27. táblázat: Az utazási költség mértéke szolgáltatói típus szerint

Ssz.

Szolgáltatói típus

Utazási költség éves
szinten (bruttó, Ft)

1

Községi önkormányzat

100 000,-

2

Városi önkormányzati egészségügyi szolgáltató

20 000,-

3

Városi magán egészségügyi szolgáltató

20 000,-

Külső szolgáltatások költsége
A külső szolgáltatások költsége részben a gondozotti igények szerint igénybe vett, részben attól független szolgáltatások függvénye. A csoportos tanácsadáshoz kapcsolódó terembérleti díj mértéke a gondozotti igények mértékétől függ, a mobiltelefon és az Internet-előfizetés díja attól független, folyamatos költség. Az alábbi táblázat egyrészt az átlagos gondozotti igények, másrészt a folyamatos költségek szintje szerinti próbaszámítást szemléltet. (A próbaszámítás szerinti költség-adatokat szükséges empirikus adatokkal összevetni.)
28. táblázat: A védőnői tevékenységhez szükséges külső szolgáltatások költségének próbaszámítása

védőnői tevékenységhez szükséges külső szolgáltatások költsége (átlag)

Szintezés
1
2
3

csoportos foglalkozás
terembérleti díj
havi ktg.
éves ktg.
20 000
240 000
30 000
360 000
40 000
480 000

szélessávú Internetmobiltelefon-előfizetés
előfizetés
havi ktg. éves ktg.
havi ktg. éves ktg.
5 000
60 000
10 000
120 000
7 500
90 000
15 000
180 000
10 000
120 000
20 000
240 000
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A külső szolgáltatások költségét mindhárom szolgáltatói típus esetében a próbaszámítás
szerinti összegek alapján az első szinten határoztuk meg és maximálisnak vettük amiatt,
mert ezek jelenleg nem, vagy csak csekély mértékben finanszírozott tevékenységek, miközben a szakmailag elvárható tartalmú feladatellátás szempontjából nélkülözhetetlenek.
A külső szolgáltatások költségét a további két szolgáltatási szinten is a próbaszámítás
szerinti maximális átlagösszegek szerint határoznánk meg.
29. táblázat: A külső szolgáltatások mértéke szolgáltatói típus szerint

Ssz.

Szolgáltatói típus

Külső szolgáltatások költsége éves szinten (bruttó,
Ft)

1

Községi önkormányzat

420 000,-

2

Városi önkormányzati egészségügyi szolgáltató

420 000,-

3

Városi magán egészségügyi szolgáltató

420 000,-

2.3.3. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
A Védőnői ellátás finanszírozásának rendszerével kapcsolatban kijelenthető,
hogy a finanszírozás a jelenlegi formájában nincs összhangban a szakmai elvárásokkal, és nem fedezi a közszolgáltatás megfelelő színvonalú ellátásának
költségeit. Ezenkívül a finanszírozási rendszer nem felel meg a következetesség, az átláthatóság és a közpénzekkel való hatékony gazdálkodás követelményének sem.
Fontos megjegyezni, hogy a kutatás a finanszírozási rendszer vizsgálata során több nehézségbe ütközött. Gondot jelent, hogy a finanszírozás szerkezete, volumene és tényleges megvalósulása nehezen, vagy nem átlátható. A finanszírozó, a fenntartók és a szolgáltatók részéről nem, vagy nehezen értelmezhető és összehasonlítható szerkezetben
állnak rendelkezésre a költségtípusokat és az ellátás tényleges költségét bemutató adatok. A többségében önkormányzati fenntartók meglévő nyilvántartásai sok esetben következetlenek, az egyes költségek könyvelése a vizsgált időszakban sokszor évről-évre
eltérő módon (más és más kiadási funkció szerinti besorolással, eltérő COFOG-kódra)
történt. (Ennek oka egyrészt könyvelési-értelmezési eltérésekben kereshető, másrészt
vélhetően az önkormányzati fenntartók személyi állományában tapasztalható fluktuáció
miatti következetlen adatrögzítés következménye.)
A pénzügyi elemzés során a Magyar Államkincstár adatszolgáltatásából kapott adatokkal
rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy csak az önkormányzatok, illetve költségvetési szervhez tartozó védőnői szolgáltatok aggreagált bevételi és költségadatai állnak rendelkezésre, míg a gazdasági társasági formában működő szolgálatok költség- és bevételadatai
nem. Ezenkívül nem állnak rendelkezésre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő hatáskörében keletkezett adatok sem.

A 2017. évi költségvetési törvényben a következő összegeket szánták a védőnői feladatok ellátására:
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30. táblázat: A 2017-es költségvetési törvényben meghatározott összegek a védőnői ellátásra (mrd
Ft.)

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás

2 317,1

Védőnői ellátás
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

22
341,8

MSZSZ: gyermekgyógyászat

483,4

MSZSZ: nőgyógyászat

121,6
96,3

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen
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Az összes költséget településtípusokra és feladatokra lebontva a következő képet kapjuk:
31. táblázat: A Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kapcsán felmerülő összes költség településtípusra és feladatra bontva
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1000 fő alatt

Személyi

Egyéb folyó

jellegű kiadás

kiadás

Működtetési
kiadások
összesen

Felhalmozási
kiadás

Kiadás
összesen

Folyó bevétel

Felhalmozási
bevétel

Működési

Működési

hiány (Ft)2

hiány %3

925 171 666

235 520 563

1 160 692 229

66 340 383

1 227 032 612

1 057 564 207

347 259

103 128 022

8,89%

1000-2500 fő

2 377 308 894

506 853 136

2 884 162 030

113 001 364

2 997 163 394

2 517 458 196

1 434 529

366 703 834

12,71%

2501-5000 fő

1 750 916 137

332 339 289

2 083 255 426

141 150 436

2 224 405 862

1 786 214 153

3 823 361

297 041 273

14,26%

5-10ezer fő

1 437 220 556

215 204 593

1 652 425 149

19 860 446

1 672 285 595

1 503 356 759

643 000

149 068 390

9,02%

10-40ezer fő

3 286 323 318

409 335 469

3 695 658 787

59 119 630

3 754 778 417

3 559 545 229

1 039 861

136 113 558

3,68%

40ezer fő felett

4 679 113 248

676 899 468

5 356 012 716

88 461 070

5 444 473 786

5 036 668 802

8 622 107

319 343 914

5,96%

14 456 053 819

2 376 152 518

16 832 206 337

487 933 329

17 320 139 666

15 460 807 346

15 910 117

1 371 398 991

8,15%

32. táblázat: Az Ifjúság-egészségügyi gondozás kapcsán felmerülő összes költség településtípusra és feladatra bontva
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
Személyi
jellegű kiadás
1000 fő alatt

Egyéb folyó
kiadás

Működtetési
kiadások
összesen

Felhalmozási
kiadás

Kiadás
összesen

Folyó bevétel

Működési

Felhalmozási
bevétel

hiány (Ft)4

Működési
hiány %5

54 573 081

17 849 887

72 422 968

13 060 894

85 483 862

59 985 046

0

12 437 922

17,17%

1000-2500 fő

225 469 244

64 816 222

290 285 466

22 645 132

312 930 598

250 407 833

1 323 119

39 877 633

13,74%

2501-5000 fő

211 901 944

68 387 483

280 289 427

8 302 747

288 592 174

207 819 423

0

72 470 004

25,86%

5-10ezer fő

213 825 941

85 241 836

299 067 777

509 064

299 576 841

190 573 178

0

108 494 599

36,28%

10-40ezer fő

745 559 138

264 615 470

1 010 174 608

6 806 807

1 016 981 415

800 282 209

0

209 892 399

20,78%

1 198 415 027

326 627 972

1 525 042 999

11 862 128

1 536 905 127

1 209 659 982

436 914

315 383 017

20,68%

2 649 744 375

827 538 870

3 477 283 245

63 186 772

3 540 470 017

2 718 727 671

1 760 033

758 555 574

21,81%

40ezer fő felett

2
3
4
5

Működési
Működési
Működési
Működési

bevételek
bevételek
bevételek
bevételek

és
és
és
és

működési
működési
működési
működési

kiadások
kiadások
kiadások
kiadások

különbsége
aránya
különbsége
aránya
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A kiadások többsége működési célú, azon belül személyi jellegű kiadás, a feladatokat
tekintve pedig család- és nővédelmi egészségügyi gondozás. A működési költségek tehát
elsősorban személyi kiadásokat, a védőnők bérét és a védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó dologi költségeket (pl. tanácsadó helyiség rezsiköltsége és karbantartási költsége, takarítás, ellátáshoz kapcsolódó eszközök költsége, egyéb szolgáltatások költsége)
jelentik. A működési költségekhez tartozik továbbá a gondozottakhoz való eljutás utazási
költsége is.
A felhalmozási jellegű kiadások körébe a védőnői szolgálatok épületével kapcsolatos felújítási költségek tartoznak; ezek mértéke összességében elenyésző.
A különböző adatbázisokban szereplő adatok nehéz összehangolhatósága miatt a bevételek és kiadások működési egyenlegét, vagyis a finanszírozási hiányt csak országos átlagban tudjuk vizsgálni. A család és nővédelmi feladatok során a működés finanszírozási
hiánya országos átlagban 8% körüli, a 2501-5000 fő között településeknél 14,26%-os,
míg a 10-40 ezer fő közötti településeknél 3,68%-os. Az ifjúság-egészségügyi gondozásnál nagyobb a működési hiány, országos átlagban 21,81%, az 5-10 ezer fő és 2501-5000
fő közötti településeken átlag fölötti, 36,28% és 25,86%.
Mivel a beszámolókból nem derül ki, hogy pontosan mely fenntartó finanszírozza az ellátást (családi feladatoknál legtöbbször az önkormányzat, de ifjúság-egészségügyi feladatoknál gyakran a fenntartó állam), ezért azt sem tudjuk pontosan, hogy a működési hiányt mekkora arányban és milyen forrásból finanszírozza az önkormányzat és az állam.
További problémát jelent, hogy az egyes költségtípusok szerinti fajlagos költségek a kutatás rendelkezésére bocsátott adatokból nem határozhatók meg. Ugyanakkor a kutatás
információi szerint jelenleg folyamatban van egy több száz körzetre kiterjedő, a tényleges költségszintek meghatározását célzó adatgyűjtés a védőnők körében, amelynek
eredménye alapján a tényleges költségek várhatóan összevethetők lesznek a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőn keresztül központilag finanszírozott források (a továbbiakban: NEAK-finanszírozás) mértékével (amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő hozzáférést biztosít a vonatkozó adatokhoz). Ez a vizsgálat azonban nem váltja ki a tényleges költségszintek és ráfordítás olyan részletes vizsgálatát és elemzését,
amely a finanszírozási rendszer átalakítását megelőzően mindenképpen szükséges és
indokolt volna.
A jelen kutatás tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a gyakorlatban nem valósul
meg az egyenlő esélyű hozzáférés az ellátáshoz, mivel településenként eltér az ellátás
finanszírozásának mértéke, és az adott település gazdasági teljesítőképességétől, és ezen
keresztül az önkormányzat költségvetési lehetőségeitől függ, hogy képes-e kiegészíteni a
NEAK-finanszírozást, illetve milyen mértékben. Ennek kapcsán a kutatás ellentmondásos
tapasztalata volt, hogy a fenntartó önkormányzatok jellemzően inkább megfelelő szintűnek tartják a NEAK-finanszírozás mértékét, annak ellenére, hogy sok településen a megfelelő színvonalú feladatellátás csak a központi források kiegészítésével valósítható meg.
Különösen igaz ez a tárgyi feltételek fejlesztésére (pl. tanácsadóhelyiségek korszerűsítése), amit jellemzően az önkormányzat saját forrásaiból, vagy pályázati támogatásból (pl.
európai uniós támogatásból) finanszíroz. Emellett, ahogy fentebb említettük, egyes települések esetében előfordulhat, hogy az önkormányzat által lehívott NEAK-finanszírozás
mértéke negatív irányban tér el a ténylegesen a védőnői ellátásra fordított forrástól, vagyis az önkormányzat a valóságban a NEAK-finanszírozásnál kevesebbet fordít a védőnői
ellátás finanszírozására, illetve a védőnői ellátás terhére finanszíroz olyan költségeket,
amelyek szorosan nem a védőnői ellátáshoz tartoznak.

65/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

Általában véve kijelenthető, hogy a finanszírozás jelenlegi rendszerében „kódolva van” a
fenntartó és a szolgáltató ellenérdekeltsége, ami nézeteltérésekhez és feszültségekhez
vezethet. Például, ahogy említettük, az önkormányzat jellemzően bevétel-maximalizáló
szemléletben tervezi meg a költségvetést, és ezzel több esetben mellőzi (ill. mellőzni
kényszerül) a szakmai szempontokat, például a fix díjazási rendszer biztosította többlettámogatás érdekében az ún. „vegyes” körzet visszaállításáról dönt ott, ahol szakmailag
teljes állású iskolavédőnő alkalmazása volna indokolt, és alkalmazása finanszírozható
volna. Általános jelenség, hogy az önkormányzatok nem vonják be a védőnőket a védőnői körzet ellátását biztosító költségvetés megtervezésébe, és nem kérik ki a védőnők
szakmai véleményét a finanszírozásról, annak ellenére sem, hogy az önkormányzati
munkáltatók jellemzően nem rendelkeznek védőnői szakmai kompetenciákkal. Vélhetően
ez is az oka annak, hogy a fenntartó önkormányzatok jellemzően nem érzékelik a védőnők által érzékelt forráshiányt. A kutatás megállapításai szerint országosan egységes
minőségű feladatellátásról mindaddig nem lehet beszélni, amíg a finanszírozás mértékének meghatározására nem egységes szemléletben kerül sor, illetve amíg a fenntartók
gazdálkodása átláthatatlan marad.
Az egyes költségtípusokat vizsgálva megállapítható, hogy a védőnői ellátásban meghatározó jelentőségűek a személyi költségek és a feladatellátáshoz szükséges működési költségek. Az ellátás minősége szempontjából ezenkívül fontosak a tárgyi feltételek biztosításának költségei, valamint a fejlesztések költsége. A kutatás során megfogalmazott ajánlás szerinti szolgáltatási szintek közötti különbségek elsősorban a személyi költségekben
és a tárgyi feltételek költségében mutatkoznak meg, míg a működési költségek kisebb
mértékben érintik a minőségi különbségeket.
Az országosan egységes ellátási színvonal biztosításához elsődleges fontosságú és elengedhetetlen a személyi költségek terén tapasztalt markáns problémák kezelése, megoldása, elsősorban a körzetenként eltérő mértékű, jellemzően alacsony szintű bérezés,
valamint a személyi javadalmazások szerkezete, a közalkalmazotti bértábla szerinti javadalmazás feszültségei, valamint a pótlékfizetés és a többletképzettség elismerésének
esetlegessége.
A kutatás során azonosított 2017. évi adatok alapján a területen dolgozó (körzeti, iskolai,
ifjúsági) védőnők jövedelme (bér és egyéb járandóság) bruttó 161.000,- Ft és bruttó
310.000,- Ft között szóródott. A 2018. évi szabályozási változás miatt a diplomás alkalmazottakra -így a védőnőkre - vonatkozó garantált bérminimum összege emelkedett, így
az alsó jövedelemhatár 2018. januárjától nem lehet alacsonyabb, mint havi 180.500,- Ft.
Ezzel szemben például a kórházak alkalmazásában álló védőnők javadalmazására az
egészségügyi szakdolgozói bértábla szerinti magasabb mértékben kerül sor, ami rendszerszinten jól azonosítható bérfeszültséget okoz, hiszen több tízezer, esetenként százezer forint különbséget jelent az alapellátásban dolgozó védőnők javadalmazásához képest. Ugyanez a helyzet az olyan körzetek esetében is, ahol az önkormányzat döntése
alapján a védőnő az egészségügyi szakdolgozói bértáblának megfelelő mértékű javadalmazásban részesül, akár a NEAK-finanszírozás, akár az önkormányzat saját forrásai terhére. Megjegyezzük, hogy a kutatás rendelkezésére álló adatok szerint a védőnői ellátás
egészére biztosított NEAK-finanszírozás mértéke nagyjából az egészségügyi szakdolgozói
bértáblának megfelelő mértékű javadalmazás mértékének felel meg. Tehát amennyiben
az önkormányzat a NEAK-finanszírozást a védőnő egészségügyi szakdolgozói bértáblának
megfelelő mértékű javadalmazására fordítja, abban az esetben az ellátás biztosításának
további költségeit (tanácsadó fenntartása, eszközök, műszerek beszerzése stb.) saját
forrásaiból kényszerül biztosítani. A kutatás megállapította továbbá, hogy az önkormány-
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zati fenntartók egy része jogszabályértelmezési problémákra hivatkozva nem adja meg
(vagy részben adja meg) a védőnőknek a 2017. novemberétől esedékes bruttó 33.000,Ft összegű bérpótlékot és a már eddig is folyósított egyéb kiegészítéseket, ami szintén
növeli a bérfeszültséget. A fenntartók sok esetben nem térítik meg a helyettesítést sem,
hiszen a feladatellátási kötelezettség miatt a védőnőt ki lehet rendelni. Nincs egységes
rendszere az alapjövedelmet kiegészítő juttatásoknak, így sok esetben a munkáltató nem
biztosít többletképzettség miatti többletbért, munkaruha-támogatást, valamint béren
kívüli juttatásokat (cafeteria) sem. Nincs egységes rendszere a munkaterhelés mértéke
szerinti javadalmazásnak, a javadalmazási rendszer nincs tekintettel a fokozott gondozást igénylők létszámára, a különösen hátrányos helyzetű térségek szükségleteire, továbbá a védőnő képzettségére, életkori sajátosságaira, élethelyzetére.
A további költségtípusok közül az utazási költséget tekintve általában a NAV-norma szerinti költségtérítés jellemző, azonban sok helyütt nehézséget jelent, hogy a fenntartók
nem térítik meg a védőnő utazási költségét, illetve nem biztosítják a munkakör ellátásához szükséges közlekedési feltételeket vagy utazási támogatást. Utazási költségtérítés
hiányában sérül az ellátás minősége.
Ahogy a problémafeltárás során említettük, a feladatellátás minőségét jelentősen befolyásolja a tárgyi feltételek megléte, a tanácsadóhelyiségek, a műszerek színvonala, az
eszközellátottság. Sok településen a jogszabály szerinti minimumfeltételek biztosítása, az
alapvető szolgáltatási szint elérése is nehézséget jelent, míg jellemzően a nagyobb adóerő-képességű településeken a fizikai infrastruktúra és a tárgyi feltételek is magas színvonalúak. Az országosan jelentősen eltérő színvonalú védőnői munkafeltételek szintén a
hozzáférés egyenlőtlenségeit fokozzák, ezért fontos volna a fenntartók támogatása, ösztönzése az egységesen megfelelő minőségű tárgyi kapacitások biztosítására.
Általános problémát jelent a jogszabályban rögzített pontfinanszírozás rendszere, mivel
nem ad lehetőséget a megfelelő differenciálásra. A pontfinanszírozás rendszerében nem
vehető megfelelően figyelembe a munkaidő-ráfordítás és a munkaterhelés nagyobb mértéke a nagyobb kiterjedésű területen élő kis létszámú gondozott esetében és a hátrányos
helyzetű térségekben (szemben pl. a sűrűn lakott területekkel, vagy lakótelepekkel). A
pontfinanszírozás rendszere önmagában sérti az egyenlő esélyű hozzáférésre vonatkozó
elvárást, hiszen a kisebb gazdasági teljesítőképességű, illetve hátrányos helyzetű, valamint alacsony lakosságszámú települések önkormányzatai kevesebb forráshoz jutnak, így
nincs lehetőségük a védőnő költségtérítéses továbbképzésének finanszírozására, az ellátás fejlesztésére, a fizikai feltételek javítására. További rendszerszintű problémaként
azonosítható, hogy a finanszírozó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az éves fejkvótát az adott év szeptemberének első napján megállapított létszám alapján számítja ki,
amikor az iskolába kerülő gyerekek miatt általában a legkisebb a körzetek gondozotti
létszáma, így a finanszírozás mértékét nem csak a pontfinanszírozás rendszere, hanem
gyakorlata is negatív irányban befolyásolja. Mindezek alapján a pontfinanszírozás rendszerében korlátozottnak tekinthető a meghatározó költségtípusok és azok szükséges
mértékének figyelembe vétele, ezenkívül a pontfinanszírozás egyenlőtlen feltételrendszert jelent a különböző adottságú körzetek, és ezzel a védőnői ellátást biztosító fenntartók és szolgáltatók számára.
Összefoglalva, a jelenlegi helyzet elemzése alapján látható, hogy a finanszírozás jelenlegi rendszere sem szerkezetében, sem volumenében nem biztosítja a
védőnői ellátás biztosításához szükséges forrásokat, ezért a közszolgáltatás színvonala országos szinten jelentős eltéréseket mutat. Ennek megfelelően nem valósul meg
az egyenlő esélyű hozzáférés az ellátáshoz. A hatályos finanszírozási rendszer kevésbé
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képes figyelembe venni a településenként, illetve védőnői körzetenként eltérő gondozotti
szükségleteket és igényeket, továbbá nem ösztönzi a szolgáltatási színvonal emelését, az
ellátás minőségének javítását.

2.3.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Az előző fejezetek alapján látható, hogy a védőnői ellátást biztosító szolgáltatók jogszabályban rögzített finanszírozásának rendszerét felül kell vizsgálni és lehetőség szerint
módosítani kell. A finanszírozás rendszerében a feladatok jellege, mennyisége és minősége szerinti differenciált megközelítés volna szükséges. A kutatás megállapításai szerint
ennek leginkább az felelne meg, ha a pontfinanszírozás jelenlegi rendszerét feladatfinanszírozási rendszer váltaná fel. A feladatfinanszírozási rendszerben a finanszírozás volumene viszonylag független volna az adott körzetben ellátandó gondozottak létszámától,
ezzel szemben az ellátandó feladatokra összpontosítana (amelyek felülvizsgálata szintén
indokolt, amint azt az összefoglaló kutatási jelentés bemutatja). Egy új rendszerben
megvalósulhatna a szakmai tevékenység és a működtetés finanszírozásának különválasztása. A szakmai tevékenység finanszírozása az operatív irányítás létrehozásával egyidejűleg központilag, állami szinten egységes struktúrában volna megszervezhető, pl. a
Nemzeti Védőnői Szolgálat égisze alatt, míg az országosan egységes minőségi elvárások
szerinti működtetés feladatai (épületfenntartás, karbantartás, felújítás, eszközbeszerzés
stb.) továbbra is a jelenlegi fenntartók (többségében az önkormányzatok) hatáskörében
maradnának.
Mielőbbi beavatkozást igényel a körzetenként eltérő mértékű, jellemzően alacsony szintű
bérezés, valamint a személyi javadalmazások szerkezete. A garantált bérminimum öszszegének változásai miatt a közalkalmazotti bértábla szerinti javadalmazás, valamint az
egyes szolgáltatók esetében az egészségügyi szakdolgozói bértábla szerinti magasabb
mértékű javadalmazás okozta bérfeszültségek miatt, továbbá a bérfeszültségek következtében a védőnők körzetek közötti jelentős számú munkahely-változtatásának megelőzése miatt indokolt a javadalmazási rendszer egységesítése. Az egységesítés egyik lehetséges módja egy önálló védőnői bértábla meghatározása volna, amely a jelenlegi közalkalmazotti bértáblához képest magasabb – és a védőnőkkel szembeni képesítési és munkaköri elvárásokat jobban tükröző – javadalmazási szintet állapítana meg. A bértábla
lehetőséget adna a képzettség, a feladat jellege és az elvégzett munka nehézsége szerint
differenciált juttatások (a valós munkaterheléshez igazodó szorzókkal megállapított bér),
a helyettesítési díj és az útiköltségtérítés, továbbá a munkaruha-támogatás és a béren
kívüli juttatások (cafeteria) egységes szemléletű meghatározására is. Ezenkívül a védőnői bértábla szerinti javadalmazás országosan egységes, átlátható, a fenntartó önkormányzatok számára is könnyen értelmezhető javadalmazási rendszert jelentene. Nem
elhanyagolható szempontként az országosan egységes rendszerű humánerőforrásgazdálkodás lehetőséget biztosítana a védőnők közvetlen állami alkalmazására, és ezzel
a bérfizetés rendszerének védőnői bértábla alapján történő központosítására is. Ezzel
együtt pedig lehetőséget biztosítana a védőnők javadalmazásának kincstári számfejtésére és utalványozására is, ami a fenntartó önkormányzatok (különösen a kisebb települések önkormányzatai) adminisztrációs terheinek csökkenésével, és a méretgazdaságosság
okán jelentős költségmegtakarítással is járhat.
Egy önálló védőnői bértábla kialakításához első lépésben szükséges volna a jelenlegi jogszabályokban meghatározott juttatások összevonása, majd ezt a javadalmazási mértéket
második lépésben össze lehetne hasonlítani az egészségügyi szakdolgozói bértábla szerinti javadalmazási mértékkel, majd harmadik lépésben ki lehetne számítani, hogy a két
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bértábla közötti eltérések milyen összegű pótlólagos finanszírozási igényt jelentenének a
költségvetés számára. Egy egységes védőnői bértábla bevezetésével nagyobb eséllyel
megoldható volna a védőnői ellátás rendszerének egyik akut problémája, a megüresedett
álláshelyek betöltése, ezenkívül hozzájárulna a meglévő személyi állomány megtartásához és a védőnői hivatás vonzerejének növeléséhez.
A feladatalapú finanszírozás és egy önálló, egységes védőnői bértábla fontos, de nem
elégséges feltételei a finanszírozási rendszer átalakításának. A jelenlegi rendszerrel
szemben tisztább és méltányosabb megoldás volna egymástól elkülönült módon kezelni a
védőnői bérfinanszírozást (az említett védőnői bértábla szerint) és a körzetfinanszírozás
(jelenleg pontfinanszírozás) rendszerét, illetve finanszírozási igényét.
A megfelelő minőségű feladatellátás érdekében fontos volna egy a jelenleginél differenciáltabb, ugyanakkor egységes szemléletű körzetfinanszírozási rendszer működtetése,
amely megfelelő mértékben biztosítaná a körzet jellege szerinti finanszírozást. Mindenekelőtt a lakossági szükségleteknek megfelelő, a területi adottságokat rugalmasabban
figyelembe vevő rendszerre volna szükség. A finanszírozást is érintő, a kutatási jelentésben külön részletezett szakmai javaslat, hogy a körzet szintjén az egy védőnőre jutó
gondozottak száma ne haladja meg az ellátás nehézségi fokától függően a 170-200 főt,
illetve fokozott mértékű munkaterhelést jelentő gondozotti kör esetében a 150-180 főt.
Mindez természetesen abban az esetben valósítható meg, ha megfelelő létszámú védőnő
áll az ellátási rendszer rendelkezésére (ami pedig a bérezési helyzet rendezésével mutat
összefüggést).
Ezenkívül az egységes szempontú finanszírozási rendszernek része volna többek között a
megfelelő színvonalú és térítésmentesen biztosított, különálló, akadálymentes és gyerekbarát kialakítású, a személyes adatok védelmét lehetővé tévő bútorokkal felszerelt
tanácsadóhelyiség fenntartási költsége (a nem folyamatos kihasználtságú telephelyek
vonatkozásában is), a kizárólag a védőnői ellátás biztosításához szükséges kiegészítő
költségek (pl. takarítás, karbantartás költségei), a szükséges közlekedési feltételek biztosítása (szolgálati gépkocsi, üzemanyag-költségtérítés, „mozgó védőnői szolgálat”), az
infokommunikációs költségek támogatása (gondozottak igényei szerinti rendelkezésre
állást szolgáló mobiltelefon és mobiltelefon-előfizetés, adatszolgáltatáshoz számítógép,
szélessávú Internet-elérés stb.), valamint a korszerű és a szűrésekhez hatékonyan használható eszközök és műszerek beszerzésének és pótlásának költsége. A megújult körzetfinanszírozási rendszer ezenkívül figyelemmel volna a körzet egyéb jellemzőire, és annak
megfelelően biztosíthatna támogatást az ellátás biztosításához, pl. lakhatási, letelepedési
támogatást, különösen a hátrányos helyzetű településeken (pl. szolgálati lakás biztosításával).
Az előzetes ajánlásban az első szinten túl megfogalmazott szolgáltatási szintek lehetővé
tennék továbbá a szakmai feladatkör bővítését különféle finanszírozási ösztönzőkkel. A
védőnő által a képzettsége és tapasztalatai alapján ellátható egyes opcionális feladatok
térítéses szolgáltatásként is biztosíthatók volnának, ami többletforrásokat biztosítana a
körzet számára. A térítéses szolgáltatások a szociálisan rászoruló gondozottak számára
térítésmentes formában is biztosíthatók volnának, pl. családtámogatásként.
A feladatellátás szakmaiságának fokozása és a körzetfinanszírozás átláthatóbbá tétele
érdekében fontos volna a fenntartó önkormányzatoknak kötelező jelleggel előírni, hogy a
védőnőt be kell vonniuk a védőnői ellátást érintő (éves) költségvetés tervezésébe. Ezenkívül elvárásként megfogalmazható volna az is, hogy a fenntartó önkormányzat rendszeresen és közvetlen módon biztosítson információt / kimutatásokat a finanszírozó és a
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szakfelügyelet számára a védőnői ellátásra biztosított keret terhére ténylegesen elszámolt költségekről.
Természetesen a vonatkozó jogszabályok, kiemelten a finanszírozásra vonatkozó szabályozás módosítása önmagában nem elegendő az országosan egységes minőségű ellátás
biztosításához, ezért olyan intézkedésekre volna szükség, amelyek kiküszöbölik a tényleges ráfordítások mértékének negatív irányú eltérését a szabályozás szerinti mértéktől.
Más megfogalmazásban: az ellátás országosan jellemző egyenetlenségeit abban az esetben lehetne enyhíteni, ha a ténylegesen az ellátásra fordított finanszírozás mértéke elsősorban nem az önkormányzati fenntartók döntésének függvénye volna.
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2.4. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2.4.1. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A család- és gyermekjóléti szolgálat alapvetően szociális segítő, koordináló, információközvetítő tevékenységeket végző intézmény, amelynek működtetése 2016. január 01.-től
minden települési önkormányzat számára kötelező feladat.
Az önkormányzat a szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működtetheti. A
feladat ellátására – a család- és gyermekjóléti központtal ellentétben - a települési önkormányzat nem állami és egyházi fenntartóval is köthet ellátási szerződést.
A szolgáltatást az állam normatív módon finanszírozza, igénybevétele térítésmentes,
ezért a bevétel döntően az állami támogatásból és kisebb mértékben az önkormányzati
kiegészítő támogatásból (ingatlan biztosítása, karbantartása, felújítása) tevődik össze.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó vagyon – amikor az önkormányzat a fenntartó szervezet –
az önkormányzat saját tulajdona, a különböző pályázati források kezelése is a fenntartó
hatáskörébe tartoznak.
A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján biztosít támogatást az önkormányzatoknak a család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. A finanszírozás alapja tehát a
szolgáltatásban dolgozó szakmai munkatársak előzetesen kalkulált átlagos bérének és az
éves dologi kiadásoknak a megtérítése, amely összeget egy főre és a teljes évre kalkulálva tartalmazza a költségvetési törvény.
2018-ban ez az összeg 3.000.000 forint szakmai munkatársanként.
A számított szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve
a fővárosi kerületek esetében korrekciós szorzó alapján történik, de általánosságban és
leegyszerűsítve 5.000 fő lakosságszámonként (járásszékhely települési önkormányzatok
esetében 8.000 fő, fővárosi kerületenként 12.000 fő lakosságszámonként) kerül finanszírozásra 1 fő munkatárs, azzal a kikötéssel, hogy minimum 1 fő munkatárs alkalmazása
kötelező.
A számított alaplétszám (adott évre elismert foglalkoztatottak számított létszáma) meghatározása:


Járásszékhely települési önkormányzatok esetében
A járásszékhely település lakosságszáma / 8000 fő



Kerületi önkormányzatok esetében
A kerületi önkormányzat lakosságszáma / 12.000 fő



Minden egyéb önkormányzat esetében
Az önkormányzat (közös önkormányzati hivatal esetén a hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes) lakosságszáma / 5.000 fő

Egy fő szakmai munkatárs alkalmazása mindenképpen kötelező, ezért a magyarországi
elaprózott településszerkezetet figyelembe véve ez azt is jelenti, hogy a 3.155 település
közül 2.884 településen, azaz a települések több mint 90 százalékánál csupán 1 fő munkatársat finanszíroz az állam alaplétszámként.
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Ehhez fontos hozzátenni, hogy a jogszabályi előírás szerint6 településenként 4.000 fő
lakosságszámra, vagy - ha ez magasabb létszámot eredményez - minden 25 ellátott családra vetítve kötelező minimum 1 fő szakmai munkatárs alkalmazása. Ha csak a lakosságszámot tekintjük is, látható, hogy nagyon sok olyan település van, ahol a szakmai
létszám finanszírozása és az előírt szakmai létszám nincs összhangban. Egyszerű példa
erre minden 4.000 és 5.000 fő közötti lakosságszámú település, ahol a 2 fő kötelező
munkatárshoz 1 fő finanszírozása kapcsolódik. (Csak ilyen településből 74 van jelenleg
Magyarországon.)
A számított kiegészítő létszám meghatározása (közös önkormányzati hivatalt fenntartó
települések esetében):
A települési önkormányzatokat kiegészítő finanszírozás illeti meg, ha a közös önkormányzati hivatalt négynél több település alkotja. Ennek számítása az alábbiak szerint
történik:
33. táblázat: A települési önkormányzatokat illető kiegészítő finanszírozás számítása

Közös hivatalt alkotó települések száma

Kiegészítő létszám (fő)

5-8 település

10.000 fő lakosságszámonként 1 fő,
de legalább 0,5 fő

8 település felett

10.000 fő lakosságszámonként 2 fő,
de legalább 1 fő

A számított alaplétszám korrekciós szorzója a fővárosi kerületek esetében
A fővárosi kerületek esetében más logika érvényesül, itt a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek aránya alapján történik meg a hátrányosabb helyzetű területek plusz finanszírozása. A támogatás meghatározása, a hátrányosabb helyzet
következtében fellépő többletmunka igény egy szorzó segítségével egyenlítődik ki; azon
kerületekben, ahol a tárgyévet megelőző év május 31-én a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladja a 2,5 százalékot, ott az alaplétszám finanszírozását 1,5-tel kell beszorozni.

2.4.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok finanszírozásának alapjait az előző fejezetben bemutattuk. A kiadások költségszerkezete vizsgálatunk alapján az alábbi fő elemekből tevődik össze:


Szakmai munkatársak személyi jutattása (bér és közterhek),



Technikai munkatársak személyi juttatása (bér és közterhek),



Épület karbantartási költsége,



Épület közüzemi költségei,

6

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1-es számú melléklete: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámai és létszámminimum normái.
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Irodaszerek, nyomtatás, papír stb. éves költsége,



Menetjegyek, bérletek,



Üzemanyag és éves átlagos karbantartás (gépjármű).

A vizsgált önkormányzatok esetében előre látható módon a szakmai munkatársak bérköltsége jelenti a legnagyobb kiadást, 90-95 százalékát a teljes kiadási költségeknek.
Emiatt az állami támogatás keretében a számított szakmai létszám finanszírozása a legfontosabb elem, amennyiben ez arányban áll a (kötelezően) foglalkoztatott munkatársak
bérköltségével, akkor méltányos, feladatarányos finanszírozásról beszélhetünk.
Különböző nagyságú és elhelyezkedésű településeket vizsgálva elmondható, hogy az állami támogatás csak egy részét fedezik a kiadásoknak. Van olyan település, ahol ez az
arány kevesebb, mint 29 százalék, és sehol nem éri az 60 százalékot.
34. táblázat: A család- és gyermekjóléti szolgálatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek különböző mérető települések esetében (2016-os adatok)
Település
Település

Debrecen

Kiadások (Ft.)

Bevételek (Ft.)

lakosságszáma

Bér és köz-

Dologi kia-

(fő)

terhek

dások

Különbözet
(Kiadás – bevétel

Állami támogatás

Ft.)

202 520

177 359 022

24 611 622

76 800 000

125 170 644

Ajka

29 061

37 355 154

2 708 627

11 700 000

28 363 781

Mátészalka

17 106

37 358 342

12 513 879

21 600 000

28 272 221

Berettyóújfalu

14 960

21 698 782

954 334

11 700 000

10 953 116

Dunakeszi

43 679

30 403 561

4 399 813

16 200 000

18 603 374

2 283

5 549 402

37 695

3 000 000

2 587 097

Magyarbánhegyes

Méretükhöz képest nagyobb személyi ráfordítást láthatunk a két többszörösen hátrányos
helyzetű település, Mátészalka és Berettyóújfalu esetében, amelynek oka, hogy a településeken sokkal több a hátrányos helyzetű család, amelyek igénybe veszik a szolgáltatást.
A támogatott 1 szakmai munkatárs létszámához képest a mintában szerepelő kistelepülésen, a hátrányos helyzetű (komplex programmal fejlesztendő járásban fekvő) Magyarbánhegyesen is 2 főt foglalkoztatnak, már túl nagy a több, mint kétezer fős lakosság, és
túl sok a hátrányos helyzetű család ahhoz, hogy egyetlen ember el tudja látni a feladatokat.
A településmérethez képest nem teljesen arányosak a vizsgált önkormányzatok kiadásai,
ez függ tehát a hátrányos helyzettől (igénybevevők száma), és a települések belső döntéseitől is.
A dologi kiadások (utazási költségtérítés, adminisztráció, irodaszer) költségei eltörpülnek
a személyi kiadások mögött; humán, a munkatársak tevékenységén múló szolgáltatásról
lévén szó, a bér jelenti a fő költséget, ez a táblázatban jól látható.
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Tételesen megvizsgálva egy hátrányos helyzetű település kiadásait, az alábbiakat láthatjuk:
35. táblázat: Család- és gyermekjóléti szolgálat jellemző kiadások (2016)
Fajlagos költség évente
(Ft.)

Költség megnevezése

Szakmai munkatársak személyi juttatása (bér és
közterhek, Ft/fő)

Mennyiség

Éves teljes
költség (Ft.)

3 678 615 Ft.

10 fő

36 786 149 Ft

0 Ft.

2 fő

0 Ft.

Épület karbantartási költsége Ft/m2

2270 Ft.

210 nm2

Épület közüzemi költségei Ft/m2

4412 Ft.

210 nm2

926 502 Ft

Irodaszerek, nyomtatás, papír stb. éves költsége

236 812 Ft

összesen

236 812 Ft

Menetjegyek, bérletek

11 820 Ft.

1 fő

11 820 Ft

0 Ft.

0 db

0 Ft.

Technikai munkatársak személyi juttatása (bér és
közterhek, Ft/fő) KÖZFOGLALKOZTATÁS keretében
segítenek, a költsége nem a költségvetést terheli

Üzemanyag és éves átlagos karbantartás/gépjármű

476 713 Ft

A legnagyobb kiadási tétel a személyi költségek után a szolgáltatásnak helyet adó épület
üzemeltetési költsége (rezsiköltség) és az irodaszer költségek. Egyik sem éri el a teljes
költségek 5 százalékát. Ez valójában a kisebb települések mindegyikére jellemző.

2.4.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás egy szakmai, szervezeti keretben, integráltan került kialakításra. Egyrészt települési szinten, mint család- és
gyermekjóléti szolgálat, másrészt járási szinten, mint család- és gyermekjóléti központ.
A szolgálat által nyújtott szolgáltatások személyes szociális szolgáltatások, amelyek a
szociális munka eszközeire és módszereire építenek. A szolgáltatást nyújtó intézmények
általánosságban családgondozói feladatokat látnak el, ellátásokat közvetítenek, és
szervezési tevékenységeket végeznek.
A fő tevékenységek tehát a munkatársak által biztosított személyes szolgáltatások
(pénzbeli támogatást nem nyújt a szolgálat), a költségek legfőbb eleme ezért a humán
erőforrás finanszírozása, a munkatársak bére és a kapcsolódó járulékok. Ehhez
kapcsolódik kisebb mértékben a működést biztosító – a járásszékhelyen lévő - ingatlan
fenntartása, üzemeltetése, a munkatársak utazási költségeinek finanszírozása a
munkavégzéshez kapcsolódóan.
2006. január 01-től a család- és gyermekjóléti szolgálatok finanszírozása is alapjaiban
megváltozott. Bevezetésre került a más szociális szolgáltatások esetében alkalmazott
béralapú finanszírozás.
A szolgálatok esetében 5.000 fő lakosságszámonként kerül biztosításra egy fő bér-alapú
támogatás, azzal, hogy a finanszírozott létszám nem lehet kevesebb, mint 1 fő.
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Ez a finanszírozás nincs összhangban a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szakmai létszám
előírásaival, amely viszont 4.000 fő lakosságszámban határozza meg egy-egy családgondozó munkatárs alkalmazását. Emellett alkalmazni szükséges azt a jogszabályi előírást is,
amely szerint egy családgondozó legfeljebb 25 családot gondozhat.
A finanszírozás emellett a család- és gyermekjóléti szolgálatok esetében nem veszi figyelembe a hátrányos helyzetű családok aránytalan eloszlását a települések, járások között.
Megjelenik viszont a szakmai létszámra vonatkozó előírások között, hiszen egy családgondozóhoz maximum 25 család tartozhat, csak ehhez nem illeszkedik a jelenlegi finanszírozási logika, amely ezt az előírást nem veszi figyelembe. Ezért ennek a feltételnek
leginkább azok a szolgálatok nem is tudnak megfelelni, ahol a hátrányok halmozódnak.

2.4.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Ebben a fejezetben a finanszírozási megoldással kapcsolatos javaslatainkat mutatjuk be.
A szolgálatok esetében 5.000 fő lakosságszámonként kerül biztosításra egy fő bér-alapú
támogatás, azzal, hogy a finanszírozott létszám nem lehet kevesebb, mint 1 fő. Ez a finanszírozás nincs összhangban a jogszabályok szakmai létszám előírásaival, amely viszont 4.000 fő lakosságszámban határozza meg egy-egy családgondozó munkatárs alkalmazását. Emellett alkalmazni szükséges azt a jogszabályi előírást is, amely szerint egy
családgondozó legfeljebb 25 családot gondozhat.
Az összhang megteremtésére az lehetne a közvetlen megoldás (ez jelentős többletfinanszírozást von maga után), ha a szakmai létszám finanszírozása is 4.000 fő lakosságszámban lenne meghatározva.
Javasolt lenne emellett a feladatarányos finanszírozás bevezetése, ahol azoknak a szolgálatoknak, ahol jelentősen több gondozott család jut egy családgondozóra, kiegészítő
normatív finanszírozást biztosítana az állam. Ennek meghatározásának alapja lehetne a
településeken rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma7 (a
fővárosi kerületek korrekciós szorozójának mintájára), vagy a kedvezményezett térségek
besorolási mutatói, a család- és gyermekjóléti központok kiegészítő finanszírozásához
hasonlóan. Eszerint például azokon a településeken, ahol magasabb a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, ott ezzel arányosan többlet szakmai létszámot finanszírozna az állam.
Bizonyos lakosságszám felett (javasolt 10.000 fő felett) javasolt a családgondozók adminisztrációs munkáját segítő szociális asszisztens finanszírozása is; 10.000 főnként 1 fő
adminisztrációs létszám finanszírozásával.
A szolgálatok esetében az alap, jogszabályban megfogalmazott kötelező előírásokon túl
tehát a következő plusz elemeket javasoltuk:
Második szolgáltatási szint


A család- és gyermekjóléti szolgálat 4000 fő lakosságszámra vetítve, vagy - ha ez
magasabb létszámot eredményez - minden 25 ellátott családra 1 fő, de minimum
1 fő családgondozó alkalmaz.

7

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben.
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Az állami finanszírozás ehhez igazodva 5.000 fő helyett 4.000 fő lakosságszámra
vetítve határozza meg az alaplétszámot, és ez alapján biztosít támogatást a család- és gyermekjóléti szolgálatok fenntartásához.


A szolgálat létszámát minden 4000 fő lakosságszámonként plusz 1 fővel kell bővíteni, ha a településen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek aránya meghaladja a 2,5%-ot.



A család- és gyermekjóléti szolgálat csoportos megbeszélésre, csoportos foglalkozásra alkalmas minimum 25 m2 helyiséget köteles biztosítani.

Harmadik szolgáltatási szint
1. A család- és gyermekjóléti szolgálat 3000 fő lakosságszámra vetítve, vagy - ha ez
magasabb létszámot eredményez - minden 20 ellátott családra 1 fő, de minimum
1 fő családsegítő munkatársat köteles biztosítani.
A második szolgáltatási szinten elsőként a nagy előrelépést az jelenti, hogy az állami támogatás igazodik a szakmai előírásokhoz. Ha ennek a javaslatnak a költségvetési vonzatait elemezzük, az alábbiakra jutunk, ha 3 különböző lakosságszámú esetben tekintjük át
a következményeket.


Debrecen lakosságszáma kerekítve 203.000 fő. A számított alaplétszám finanszírozása a szolgálat esetében a következő módon számolódik:
203.000 fő / 8.000 fő = 25 fő. (Kiegészítő létszám nincs.) A finanszírozás 25 fő x
3.000.000 Ft. = 75.000.000 Ft.
Ehhez képest a szakmai előírás a munkatársak vonatkozásában 203.000 fő /
4.000 fő = 51 fő.
Javaslatunk szerint az állami támogatás is ehhez igazodna, tehát 4.000 főnként
kell meghatározni egy-egy szolgálat alaplétszámát, így a támogatás 51 fő x
3.000.000 Ft = 153.000.000 Ft.
Ebben az esetben tehát 78 millió forinttal növekedne Debrecen állami támogatása.



A szolgálatot önállóan működtető 3.500 fős Felsőtárkány község 1 fő családgondozót alkalmaz. Ez jelenleg a finanszírozást tekintve 1 fő x 3.000.000 Ft. és a
szakmai előírásoknak is megfelel, mert 4.000 fő lakosságszámonként szükséges 1
fő (de minimum 1 fő) szakmai munkatárs alkalmazása. Az önálló feladatellátás
miatt kiegészítő létszám nincs.
Ebben az esetben a javaslat az alaplétszámot tekintve nem jár semmilyen plusz
költséggel. Ez igaz minden 4.000 fő alatti településre, kivéve amennyiben járásszékhely, mert ott jelenleg egységesen csak 8.000 fő lakosságszámonként finanszírozódik egy fő családgondozó. (Pl. Bélapátfalva, Bóly, Sásd).
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó alacsony létszámú települések esetében
hasonló a helyzet. Tarnaméra, Boconád, Zaránk települések közös önkormányzati
hivatalt tartanak fent, a 3 település lakosságszáma összesen 3.350 fő. A településeken 1 fő családgondozó dolgozik, ami megfelel a szakmai előírásoknak. A finanszírozás is egy fő alaplétszámot támogat, kiegészítő létszám csak 4 településnél
több önkormányzatot tömörítő közös hivatalok esetében jár. Tehát a javaslat itt
sem jár többletfinanszírozással.



Lajosmizse, Mezőberény, Dorog olyan nem járásszékhely települések, amelyek lakosságszáma relatív magasabb az átlagosnál a nem járásszékhely települések között, mindegyik 11-12 ezer fő körüli népességgel bír. Az előírt szakmai létszám
ezen esetekben 3 fő családgondozó egy településen, a finanszírozás viszont csak 2
fő körül van. (Az állami támogatás arányosan jár, tehát 11 ezer fő esetében
11.000 / 5.000 fő, azaz 2,2 fő x 3.000.000 forint, amíg a szakmai létszámelőírá-
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sok minden „megkezdett” 4.000 fős lakosságszám után 1 fővel növekednek, ezért
11 ezer fő esetében már 3 fő a minimum létszám). Az általunk tett javaslat ezeken a településeken körülbelül 3-3 millió forinttal emelné meg az állami támogatást.
Összességében, figyelembe véve a magyarországi települési szerkezetet (csupán 145
település van 10.000 fő lakosságszám felett a 3.155 településből, és a szakmai alaplétszám támogatásának módosítására vonatkozó javaslatunk valójában itt jelent érdemi
finanszírozási változást) összességében mintegy 320-350 fő plusz finanszírozását jelenti,
ami a jelenlegi egy főre jutó 3 millió forintos állami támogatással számolva 1 milliárd forint éves plusz költséget jelent.
Javaslatunk második része a második szolgáltatási szint keretében a hátrányos helyzetű
településeken a családok hátrányos helyzetéből adódó többlet családgondozói feladatok
elismerése egy általános mutató alapján. Ez a mutató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
Javaslatunk szerint a szolgálat létszámát 4000 fő lakosságszámonként plusz 1 fővel kell
bővíteni, ha a településen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek aránya meghaladja a 2,5%-ot.
A statisztikai adatok alapján országosan 5,5 százalék a kedvezményben részesülők aránya, amely területenként jelentősen eltér. Budapesten átlagosan 1 százalék, Pest megyében 3 százalék, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 9 százalék.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult az ingyenes vagy
kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, szünidei gyermekétkezésre, természetbeni
támogatásra, egyéb kedvezmény igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv).
A kedvezményt a Gyámhatóság állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy
főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át (jelenleg 38.475 Ft). Vagy nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%-át (jelenleg 41.325 Ft), ha a gyermeket
egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos.
A becslések szerint ez mintegy 300 fő új családgondozó munkatársat jelent, amelynek
költsége 900 millió forint.
A 2. szintű feladatellátáshoz kapcsolódóan tett infrastruktúrafejlesztési javaslat (csoportos megbeszélésre, csoportos foglalkozásra alkalmas minimum 25 m2 helyiség kialakítása, biztosítása) abból indult ki, hogy a kisebb településeken, aprófalvakban nincs alkalmas (intim, nyugodt körülményeket biztosító) helyszín a családokkal zajló beszélgetésekre, fogadóóra, csoportos foglalkozások tartására. Ezt a plusz finanszírozást előzetes
igényfelmérés után az egy időszakra megemelt intézményüzemeltetési támogatás tartalmazhatná, vagy uniós finanszírozás keretében lehetne előmozdítani. Körülbelül 2-300
település érintett, egy 10 milliós korszerűsítési, ingatlan bővítési költséggel számolva
maximum 3 milliárd forint beruházásról van szó, amit össze lehet kapcsolni a kistelepülések más beruházási támogatásával. (Pl. Belügyminisztérium által kiírt „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” pályázat.)
A harmadik, hosszabb távon átgondolásra javasolt fejlesztési irány a 4.000 fő helyett
3.000 fő lakosságszámonkénti alaplétszám előírása, és ennek állami finanszírozása, ami
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jelentős elmozdulást jelentene a minőségi szakmai munka irányába, csökkentve a családgondozók leterheltségét. Ez nagyságrendileg a 2. szolgáltatási szinthez képest 550 fő
plusz munkatársat jelent, ami évente, országosan 1,65 milliárd forint plusz állami többletkiadás.
A fentebb vizsgált települések vonatkozásában ez a következőket jelenti a 2. szinthez
viszonyítva:


Debrecen plusz 17 fő családgondozó (51.000.000 Ft. éves plusz állami támogatás),



Felsőtárkány, Tarnaméra, Boconád, Zaránk településeknél plusz egy fő családgondozó alkalmazása lenne kötelező, a finanszírozás 500.000 forinttal emelkedne,



Lajosmizse, Mezőberény és Dorog esetében ismét 3-3 millió forinttal emelkedne a
szolgálatok állami támogatása.

78/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

2.5. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2.5.1. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
Család- és gyermekjóléti központot járási hatáskörrel minden járásszékhely település
önkormányzatának kötelező működtetnie. Ez Budapesten a kerületi önkormányzatok feladata. A szolgáltatást kizárólag ezek az önkormányzatok működtethetik, így nincs civil
vagy egyházi szolgáltatás, alapvetően megegyeznek a finanszírozási megoldások.
A szolgáltatást az állam normatív módon finanszírozza, igénybevétele térítésmentes,
ezért a bevétel döntően az állami támogatásból és kisebb mértékben az önkormányzati
kiegészítő támogatásból (ingatlan biztosítása, karbantartása és felújítása) tevődik össze.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó vagyon a fenntartó önkormányzat tulajdona, a különböző
pályázati források kezelése is a fenntartó hatáskörébe tartoznak.
A szolgáltatásnyújtásra kötelezett önkormányzatnak az állami támogatásból a járáshoz
tartozó összes településen biztosítani kell a feladatellátást.
A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján biztosít támogatást az önkormányzatoknak a család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. A finanszírozás alapja tehát a
szolgáltatásban dolgozó szakmai munkatársak előzetesen kalkulált átlagos bérének és az
éves dologi kiadásoknak a megtérítése, amely összeget egy főre és a teljes évre kalkulálva tartalmazza a költségvetési törvény. 2018-ban ez az összeg 3.000.000 forint szakmai munkatársanként.
A számított szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve
korrekciós szorzó alapján történik, de általánosságban és leegyszerűsítve 9.000 fő lakosságszámonként (fővárosi kerületenként 12.000 fő lakosságszámonként) kerül finanszírozásra 1 fő munkatárs, azzal a kikötéssel, hogy minimum 3 fő munkatárs alkalmazása
kötelező.
Az alaplétszám meghatározásánál a nagyobb településszámot figyelembe veszi a finanszírozás, és egy kiegészítő szorzó segítségével korrigálja az egyenlőtlenséget. Ennek
alapja a legnagyobb (84 települést felölelő) járás településszáma.
A számított alaplétszám (adott évre elismert foglalkoztatottak számított létszáma) meghatározása:


Járásszékhely települési önkormányzatok esetében
A járás lakosságszáma / 9000 fő x (1+járáshoz tartozó önkormányzatok száma /
84)



Kerületi önkormányzatok esetében
A kerületi önkormányzat lakosságszáma / 12.000 fő

Ez a járáshoz tartozó települések számát alapul véve, a két szélsőséges, és két átlagos
esetben a következőt jelenti:


A Debreceni járáshoz két település tartozik, a járás lakosságszáma kerekítve
216.000 fő. A számított alaplétszám 216.000 fő / 9.000 fő x (1 + 2 település/84)
= 24 fő x (1+ 0,02) = 24 fő x 1,02 = 24 fő.



A Zalaegerszegi járáshoz 84 település tartozik, a járás lakosságszáma kerekítve
101.000 fő. A számított alaplétszám 101.000 fő / 9.000 fő x (1 + 84 település/84)
= 11 fő x (1 + 1) = 11 fő x 2 = 22 fő.
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Az Ózdi járáshoz 17 település tartozik, a járás lakosságszáma kerekítve 53.000 fő.
A számított alaplétszám 53.000 fő / 9.000 fő x (1 + 17 település/84) = 6 fő x (1
+ 0,2) = 6 fő x 1,2 = 7 fő.



A Szekszárdi járáshoz 17 település tartozik, a járás lakosságszáma kerekítve
58.000 fő. A számított alaplétszám 58.000 fő / 9.000 fő x (1 + 17 település/84) =
6 fő x (1 + 0,2) = 6 fő x 1,2 = 7 fő.

Számított kiegészítő létszám meghatározása a járásszékhely önkormányzatok esetében:
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járások 8 székhely települései esetében kiegészítő létszám ismerhető el az alábbiak szerint:
36. táblázat: A kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendelet települései esetében
elismerhető kiegészítő létszámok
Számított kiegészítő létszám
Járás besorolása

Kedvezményezett
járás
Fejlesztendő
járás
Komplex programmal fejlesztendő járás

Járás lakosságszáma
<20.000 fő

20.000 fő <Járás lakosságszáma
<35.000 fő

0,5 fő

1 fő

1 fő

2 fő

1,5 fő

3 fő

Járás lakosságszáma
> 35.000 fő
1 fő + [(Lakosságszám - 35.000)
/35.000)
2 fő + ((Lakosságszám - 35.000)
/35.000)
3 fő + ((Lakosságszám - 35.000)
/35.000)

A járásszékhely önkormányzat által fenntartott központok kiegészítő létszámát a kedvezményezett besorolástól függően 20 ezer fő lakosságszám alatt plusz 0,5 főtől 1,5 főig,
35 ezer fő lakosságszám alatt plusz 1 főtől 3 főig finanszírozza az állam. 35 ezer fő felett
ez a finanszírozás még kiegészül egy korrekciós szorzóval a lakosságszám arányában.
A példának hozott Ózdi járás esetében, amely a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint a leghátrányosabb helyzetű, komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik,
az alaplétszámon túl tehát 3 fő + (53.000 – 30.000) / 35.000 = 3 fő + 23.000 / 35.000
= 3 fő + 0,7 fő = 3,7 fő kiegészítő létszámot finanszíroz az állam. Így az Ózdi Család- és
Gyermekjóléti Központ finanszírozott létszáma mindösszesen 10,7 fő.

8

A járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és
életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni.
Kedvezményezett járások: azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az öszszes járás komplex mutatójának átlaga.
Fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 15%-a él.
Komplex programmal fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 10%-a él.
(290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról)
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A hasonló lakosság és településszámmal rendelkező Szekszárdi járás esetében viszont,
miután a járás nem tartozik a kedvezményezett térségek közé, csak az alaplétszámot,
azaz a 7 főt finanszírozza az állam.
A számított alaplétszám korrekciós szorzója a fővárosi kerületek esetében
A fővárosi kerületek esetében más logika érvényesül, itt a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek aránya alapján történik meg a hátrányosabb helyzetű területek plusz finanszírozása. A támogatás meghatározása, a hátrányosabb helyzet
következtében fellépő többletmunka igény egy szorzó segítségével egyenlítődik ki; azon
kerületekben, ahol a tárgyévet megelőző év május 31-én a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladja a 2,5 százalékot, ott az alaplétszám finanszírozását 1,5-tel kell beszorozni.

2.5.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
A családsegítő- és gyermekjóléti központok finanszírozásának alapjait az előző fejezetben
bemutattuk. A kiadások költségszerkezete vizsgálatunk alapján az alábbi fő elemekből
tevődik össze:


Szakmai munkatársak személyi jutattása (bér és közterhek),



Technikai munkatársak személyi juttatása (bér és közterhek),



Épület karbantartási költsége,



Épület közüzemi költségei,



Irodaszerek, nyomtatás, papír stb. éves költsége,



Menetjegyek, bérletek,



Üzemanyag és éves átlagos karbantartás (gépjármű).

A vizsgált önkormányzatok esetében előre látható módon a szakmai munkatársak bérköltsége jelenti a legnagyobb kiadást, 90-95 százalékát a teljes kiadási költségeknek.
Emiatt az állami támogatás keretében a számított szakmai létszám finanszírozása a legfontosabb elem, amennyiben ez arányban áll a (kötelezően) foglalkoztatott munkatársak
bérköltségével, akkor méltányos, feladatarányos finanszírozásról beszélhetünk.
Különböző nagyságú és elhelyezkedésű településeket vizsgálva elmondható, hogy az állami támogatás csak egy részét fedezik a kiadásoknak. Van olyan település, ahol ez az
arány kevesebb, mint 30 százalék, és a nagyobb településeken sehol nem éri az 70 százalékot.
37. táblázat: A család- és gyermekjóléti központokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek különböző
mérető települések esetében (2016-os adatok)
Járás

Kiadások (Ft.)

Járásszékhely

lakosság-

település

száma

Bér és közter-

Dologi

(fő)

hek

kiadások

Debrecen

Bevételek (Ft.)

Különbözet
(Kiadás – bevétel

Állami támogatás

Ft.)

220 699

144 863 376

24 786 157

74 700 000

- 94 949 533

Ajka

39 154

16 030 974

2 676 364

15 000 000

- 3 707 338

Mátészalka

64 810

48 976 948

5 745 056

40 800 000

- 13 922 004

Berettyóújfalu

43 635

34 461 182

3 972 877

30 000 000

- 8 434 059
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Járás

Kiadások (Ft.)

Bevételek (Ft.)

Járásszékhely

lakosság-

település

száma

Bér és közter-

Dologi

(fő)

hek

kiadások

Dunakeszi

78 757

27 069 096

Különbözet
(Kiadás – bevétel

Állami támogatás

3 141 073

29 100 000

Ft.)

- 1 110 169

Miként az első fejezetben leírtuk, a hátrányos helyzetű járások kiegészítő létszám finanszírozásban részesülnek, a példában látható Mátészalka és Berettyóújfalu a halmozottan
hátrányos helyzet mellett kisebb plusz létszámkiegészítésben részesül a járások nagysága (26 és 25 település) miatt is. A más településekhez képest kiugróan magas létszám
(kiemelkedően magas személyi kiadások) a nagyszámú hátrányos helyzetű család miatt
szükséges.
A bevételek és kiadások közötti különbözet járásszékhelyenként jelentősen különbözik, a
legnagyobb hiány a legnagyobb lakosságszámú település esetében áll fent. A finanszírozott létszám kiszámolható a támogatás összegéből (éves költség elosztva 3 millió forinttal) így nagyjából az is látható, hogy az állami támogatás hány főt finanszíroz.
Berettyóújfalu esetében például pontosan 10 fő finanszírozódik a tényleges 12 fő alkalmazásával szemben. A család- és gyermekjóléti központ tételes költségvetését az alábbi
táblázat mutatja be a település esetében:
38. táblázat: Berettyóújfalu család- és gyermekjóléti központ kiadások (2016)
Fajlagos költség
évente (Ft.)

Költség megnevezése

Szakmai munkatársak személyi juttatása (bér és
közterhek, Ft/fő)

Mennyiség

Éves teljes költség
(Ft.)

3 201 686 Ft.

12 fő

38 420 235 Ft

0 Ft.

1 fő

0 Ft.

Épület karbantartási költsége Ft/m2

2788 Ft.

259 nm2

722 092 Ft

Épület közüzemi költségei Ft/m2

4338 Ft.

259 nm2

1 123 555 Ft

403 763 Ft

összesen

403 763 Ft

9112 Ft.

12 fő

109 344 Ft

896 259 Ft.

1 db

896 259 Ft.

Technikai munkatársak személyi juttatása (bér és
közterhek, Ft/fő) KÖZFOGLALKOZTATÁS keretében segít, a költsége nem a költségvetést terheli

Irodaszerek, nyomtatás, papír stb. éves költsége
Menetjegyek, bérletek/fő
Üzemanyag és éves átlagos karbantartás/gépjármű

A kiadásokból jól látszik, hogy a személyi költségek jelentik a legfőbb tételt, a többi kiadás összességében is eltörpül a bérek és a bérekhez kapcsolódó közterhek mellett.

2.5.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Ebben a fejezetben a jelenlegi finanszírozási megoldást vizsgáljuk meg a projekt keretében felállított szempontrendszer alapján.
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A család- és gyermekjóléti központ tevékenysége a teljes járás területét öleli fel,
alapvető feladata a gyermekvédelmi hatósági tevékenységhez, hatósági intézkedéshez
kapcsolódó családgondozási, segítő tevékenység ellátása, a települési szinten működő
család- és gyermekjóléti szolgálatok szakmai támogatása, továbbá azon speciális segítő,
támogató tevékenységek biztosítása, amelyek speciális szaktudással rendelkező
szakember bevonását igénylik (pl. jogi tájékoztatásnyújtás, pszichológiai tanácsadás,
családkonzultáció, családterápia).
A család- és gyermekjóléti központ tehát a munkatársak által személyes szolgáltatásokat
biztosít (pénzbeli támogatást nem nyújt), a költségek legfőbb eleme ezért a humán
erőforrás finanszírozása, a munkatársak bére és a kapcsolódó járulékok. Ehhez
kapcsolódik kisebb mértékben a működést biztosító – a járásszékhelyen lévő - ingatlan
fenntartása, üzemeltetése, a munkatársak utazási költségeinek finanszírozása a
munkavégzéshez kapcsolódóan.
A család- és gyermekjóléti központban, függetlenül a járás lakosságszámától legalább 3
fő szakmai munkatárs alkalmazása kötelező. A járás lakosságszáma vonatkozásában
7.000 főre vetítve kerül előírásra 1 fő esetmenedzser vagy 1 fő tanácsadó. (Az intézményvezető döntésének függvényében kerülnek meghatározásra az esetmenedzserek,
valamint a tanácsadók aránya, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, szükségleteket.)
A központhoz kapcsolódó feladatok ellátásához biztosított szakmai létszám finanszírozása
9.000 fő lakosonként kerül biztosításra a költségvetés által, azzal, hogy a legtöbb településsel rendelkező járás részére ennek a kétszerese kerül biztosításra, a többi járás esetében pedig arányosan csökken a finanszírozás.
Emellett a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járások székhely települései részére 1-3 fő közötti többlet létszám kerül biztosításra a járás
kedvezményezetti besorolástól függően.
A központoknál megjelenik a feladatfinanszírozási logika (több ellátott településhez nagyobb létszám finanszírozása kapcsolódik, és a hátrányos helyzetű térségekben jelentkező többlet feladatok is többlet létszámot indukálnak).
A család- és gyermekjóléti központok finanszírozása jelenleg nincs összhangban a szakmai létszámra vonatkozó előírásokkal (9.000 fő lakosságszámonként 1 fő szakmai munkatársat finanszíroz a költségvetés, de a jogszabályi előírások alapján 7.000 fő lakosságszámonként kötelező 1 fő munkatárs alkalmazása.)
Emellett nincsenek külön finanszírozva azok a többletfeladatok, amelyeket a jogszabály a
központokhoz rendel, mint például a jogi- és pszichológiai tanácsadás, amelyet a járás
összes településén szükséges biztosítani.

2.5.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
A központok esetében az alap, jogszabályban megfogalmazott kötelező előírásokon túl a
következő plusz elemeket javasoltuk:


A család- és gyermekjóléti központ 7.000 fő járási lakosságszámra vetítve 1 fő
esetmenedzser/tanácsadó, de minimum 3 fő, vagy ha ez magasabb létszámot
eredményez - minden 30 ellátott családra 1 fő esetmenedzsert alkalmaz.
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Az állami finanszírozás ehhez igazodva 9.000 fő helyett 7.000 fő járási lakosságszámra vetítve határozza meg az alaplétszámot, és ez alapján biztosít támogatást
a család- és gyermekjóléti központ fenntartásához.
A család- és gyermekjóléti központ 7.000 fő járási lakosságszámra vetítve 1 fő
szociális asszisztenst alkalmaz. (De minimum 2 fő és maximum 6 fő.)


Iskolai, óvodai szociális munkára 1000 főként 1 fő szociális segítő szakembert alkalmazni.

Javaslatunk meghagyja a jelenlegi finanszírozási logikát, abból kiindulva tesz javaslatot a
többlet támogatásra. Ezen belül a kiegészítő finanszírozás is érintetlen marad, az alaplétszám korrigálása történik meg a szakmai előírásokkal való összhang megteremtése érdekében.
Ha abból indulunk ki, hogy a javasolt plusz létszámot a 197 család- és gyermekjóléti
központban (174 járás és 23 fővárosi kerület) az állami támogatásnak kell fedezni, akkor
a járások és a kerületek összlakosságszáma alapján nagyságrendileg meg lehet határozni
a plusz kiadásokat. Ez a járások esetében a jelenlegi 900 fő szakmai munkatárs 1.150 fő
munkatárs, így plusz 250 fő munkatárs, míg a kerületek esetében 150 fő helyett 250 fő,
azaz 100 plusz fő éves finanszírozását jelenti.
A 350 fő szakmai munkatárs éves plusz finanszírozása (bérek és közterhek) összességében, a jelenlegi 3.000.000 fejenkénti állami támogatással számolva 1 milliárd 50 millió
forint többlet normatívát jelent.
A 7.000 fő lakosságszámonkénti 1 fő kötelező szociális asszisztens (központonként minimum 2 fő és maximum 6 fő) alkalmazásának állami támogatása – miután ez új, de a
központok esetében a szakemberektől jelentős adminisztratív munkát átvevő, ezért nagyon fontos elem – nagyságrendileg több kiadást, éves szinten körülbelül 1,7 milliárd
forint plusz finanszírozást igényel.
A számítás alapja a járások lakosságszáma, ahol - arányosan a lakosságszám függvényében - 122 járás esetében nem szükséges maximálni a támogatandó létszámot, és 52
olyan járás van, ahol a lakosságszám nagysága miatt akár 20-30 fő asszisztens is kijön
egy-egy központ vonatkozásában, de erre nincs szükség. Itt tehát maximálisan 6 fővel
kalkuláltunk. Összességében ez 786 fő szociális asszisztens állami támogatását jelenti.
Az előző fejezetben bemutatott 4 különböző település példáját tekintve a javaslat a következő létszámnövekedést jelenti a finanszírozás szempontjából:


A Debreceni járáshoz két település tartozik, a járás lakosságszáma kerekítve
216.000 fő. A számított új alaplétszám 216.000 fő / 7.000 fő x (1 + 2 település/84) = 30,9 fő x (1+ 0,02) = 30,9 fő x 1,02 = 31 fő.
A nem felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező szociális asszisztensek száma
6 fő.
Tehát a jelenlegi 24 fő helyett 31 fő szakmai munkatárs, és plusz 6 fő szociális
asszisztens alkalmazását támogatja az állam, ami összességében 13 fő plusz bértámogatását jelenti.



A Zalaegerszegi járáshoz 84 település tartozik, a járás lakosságszáma kerekítve
101.000 fő. A számított új alaplétszám 101.000 fő / 7.000 fő x (1 + 84 település/84) = 14,4 fő x (1 + 1) = 14,4 fő x 2 = 29 fő.
A szociális asszisztensek száma 6 fő.
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Ez esetben a jelenlegi 22 fő helyett 29 fő szakmai munkatárs és 6 fő szociális aszszisztens alkalmazását támogatja az állam, ami összességében 13 fő plusz bértámogatását jelenti.


Az Ózdi járáshoz 17 település tartozik, a járás lakosságszáma kerekítve 53.000 fő.
A számított új alaplétszám 53.000 fő / 7.000 fő x (1 + 17 település/84) = 7,6 fő x
(1 + 0,2) = 7,6 fő x 1,2 = 9 fő.
A szociális asszisztensek száma 6 fő.
Ez esetben a jelenlegi 7 fő helyett 9 fő szakmai munkatárs és 6 fő szociális aszszisztens alkalmazását támogatja az állam, ami összességében 8 fő plusz bértámogatását jelenti.



A Szekszárdi járáshoz 17 település tartozik, a járás lakosságszáma kerekítve
58.000 fő. A számított új alaplétszám 58.000 fő / 7.000 fő x (1 + 17 település/84)
= 8.3 fő x (1 + 0,2) = 8,3 fő x 1,2 = 10 fő.
A szociális asszisztensek száma 6 fő.
Ez esetben a jelenlegi 7 fő helyett 10 fő szakmai munkatárs és 6 fő szociális aszszisztens alkalmazását támogatja az állam, ami összességében 9 fő plusz bértámogatását jelenti.

Az iskolai, óvodai munkát végző szociális munkások (1000 fő gyermekenként 1 fő) finanszírozása legjobb tudomásunk szerint már 2018. szeptemberétől normatív alapon történik, jelenleg pedig uniós forrásból, így emellett már külön támogatásra nincs szükség.
Az infrastrukturális fejlesztések hátterét az uniós források tudják biztosítani, a család- és
gyermekjóléti központok a szolgálatokkal szemben – felmérésünk alapján – döntően
rendben lévő fizikai feltételekkel rendelkeznek.
Egy konkrét – komplex programmal fejlesztendő települések közé sorolt, 45 ezer fős, 22
településből álló járás - járásszékhely önkormányzat kiadásait elemezve nyilvánvaló a
javaslat önkormányzati költségeket csökkentő hatása úgy is, hogy az adott önkormányzat a normatíva alapján finanszírozott 9 fő helyett, a szakmai előírásoknak megfelelően
12 főt foglalkoztat. Jelenleg ez éves szinten 11 millió forint plusz önkormányzati hozzájárulását jelent csak ennek a szolgáltatásnak a fenntartásához. A javasolt módosítás után –
fenntartva a jelenlegi foglalkoztatási létszámot - is szükséges lenne önkormányzati szinten hozzájárulni a működéshez, de már csak 5 millió forinttal.
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2.6. BÖLCSŐDE ÉS MINI BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS
A Bölcsőde és Mini bölcsődei ellátás formák helyi közszolgáltatás definícióját az 1. kutatási célterület ajánlása tartalmazza a javasolt szolgáltatási szintek bemutatásával együtt.
Az alábbiakban a finanszírozási rendszerrel kapcsolatos háttérinformációk és ajánlások
kerülnek bemutatásra.

2.6.1. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
E fejezet bemutatja, hogy a bölcsődék és mini bölcsődék milyen forrásokból és milyen
feltételekkel vehetnek igénybe finanszírozást a működésükhöz, fejlesztésükhöz:


Milyen forrásokból érkeznek bevételek a közszolgáltatás finanszírozására, ideértve
az igénybe vevők által fizetett díjakat, és a vissza nem térítendő felhalmozási célú
támogatásokat (pályázatok) is? Ki határozza meg ezen bevételek (főleg a díjtételek) szintjét?



Milyen kalkulációs módszerrel kerül meghatározásra a költségvetési működési támogatás?



Milyen szervezeti formák jellemzik a szolgáltatás megvalósítását (pl. nem önkormányzati fenntartó, magán szolgáltatók), és ez hogyan befolyásolja a finanszírozási megoldást (pl. eltérő támogatási mérték)?

2.6.1.1 Bevételi források a bölcsődei működésben
A bölcsődék és mini bölcsődék (a továbbiakban együtt: bölcsődék) bevétele három forrásból tevődik össze.
1. A központi költségvetés a 2.2. pontban bemutatott szabályok szerint allokál forrásokat az önkormányzatok, mint fenntartók vagy mint a fenntartókkal feladatellátási szerződésben állók részére.
2. A központi költségvetés által nem finanszírozott működési hányadot a jogszabály
adta keretek mértékéig gondozási díj formájában a szülőkre háríthatja a fenntartó.
3. Az 1 és 2. pontban foglalt bevételek és a működési kiadások különbözetét a fenntartó szervezet fedezi (alapértelmezésben az önkormányzat).
Kapcsolódó terület a gyermekétkeztetés, amely a bölcsődék kötelezően ellátandó feladata. Ennek költségét a szülőktől, a személyi térítési díj részeként be lehet szedni, viszont,
ha a vonatkozó jogszabály szerint a gyermek jogosult ingyenes étkeztetésre, akkor annak költségeit a fenntartó viseli, amelyre szükség esetén állami támogatást igényelhet.

2.6.1.2 Bölcsődei bérköltség támogatása
A területen 2018-ban alkalmazott finanszírozási megoldás jelentős előrelépést
jelent a korábbi évekhez képest. A költségvetés korábban az adott napon bölcsődében jelen lévő gyermekek száma alapján egy fejenkénti összeget fizetett, amely lényegesen kisebb hányadát tette ki a tényleges bérköltségnek, mint a 2018-tól alkalmazott szabály. Ez utóbbit a szakma elkezdte „feladat alapú finanszírozás” - nak nevezni, de voltaképpen csak egy magasabb és bonyolultabban számított normatívát jelent, továbbra is
a bölcsődében ténylegesen jelen lévő gyermekek száma alapján. Ennek megfelelően 2018-ban azok a bölcsődék, ahol a csoportlétszámok fel vannak töltve (12 vagy 14
főre, attól függően, hogy a fenntartó a működési engedélyt hány fős csoportokra igényelte), ott a költségeknek lényegesen magasabb hányadát fedezi a központi költségvetés,
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mint korábban bármikor. Ahol azonban a csoportban alacsony a gyermeklétszám, ott a
fenntartónak a bérköltségek arányosan nagyobb részét kell fedeznie.
Amennyiben a bölcsőde a gyermekétkeztetési kötelezettségét saját konyha működtetésével teljesíti, az ott dolgozók bérére szintén kap költségvetési támogatást.
A kisgyermeknevelők és a dajkák bérezése kapcsán szükségesnek tartjuk a finanszírozási
rendszer alábbi értékelését adni: Nehezen érthető, hogy ha a központi költségvetés egy
intézmény bérköltségét kívánja támogatni, akkor annak miért nem a ténylegesen ott dolgozók bére képezi az alapját. A feladat alapú finanszírozás azt jelentené, hogy a támogatás a fix költségekre vonatkozik. Ezzel szemben, ha egy bölcsődébe 16 gyermeket
íratnak be, ugyanúgy 4 fő kisgyermeknevelőt kell alkalmazni, mint ha 24 főt
írattak volna be. Sőt, inkább azt kellene premizálni, ha alacsonyabb a csoportlétszám
és így több figyelem jut a gyermekekre. A szabályozás az intézmény érdekét szembe állítja a gyermekek érdekével az által, hogy a minél magasabb csoportlétszámokban teszi anyagilag érdekeltté az intézményeket, miközben egy ezzel éppen ellentétes
ösztönző rendszer bevezetése lenne a cél.
2.6.1.2.1

Személyi térítési díj

A jogszabály értelmében a bölcsőde személyi térítési díjat határoz meg, amelynek egy
részét a bölcsődei étkeztetés díja (étkezési díj), másik részét a bölcsődei gondozás díja
(gondozási díj) teszi/teheti ki. A gondozási díj nem haladhatja meg a család igazolt egy
főre jutó nettó jövedelmének 25%-át (amennyiben a gyermek ingyenes étkeztetésre jogosult, akkor 20%-át). Az étkezési díjat még egy viszonylag magas jövedelemszinten sem kell megfizetni, így a gyermekek átlagosan kétharmada esetében nem
fizetnek díjat, miközben napi négy étkezésért 12.000 Ft csekély összeg. A gondozási
díjakat a bölcsődék több mint felében nem szedik (a fenntartó döntése, hogy kiszabja-e), de ahol bevezették, átlagosan ott is csak 1–2%-át teszi ki egy intézmény bevételének, ami a jelenlegi finanszírozási rendszer feltételei közepette megkérdőjelezi annak létjogosultságát is.
2.6.1.2.2

Fenntartói működési hozzájárulás

A költségvetési bevételek és a személyi térítési díjak feletti működési költséghányadot a
fenntartó viseli. Amennyiben a fenntartó helyi önkormányzat, és annak adóerőképessége nem éri el a havi 32.000 Ft/főt, akkor a központi költségvetéstől a bölcsőde
működtetéséhez való hozzájárulásának összegét is igényelheti támogatásként. Ez azt is
jelenti, hogy a szegényebb településeken például egy fel nem töltött csoportlétszámú bölcsődében hiába nem fedezi a normatíva a béreket, a különbözetet az
önkormányzat így is-úgy is megkapja az államtól. A fenntartó az előző esethez hasonlóan a gyermekétkeztetéshez saját konyha esetében a nyersanyagra, szolgáltatótól
vásárolt étel esetében pedig annak költségére is megkapja a támogatást. Amennyiben
adóerő-képessége megfelelő, a fenti költségeket saját költségvetéséből kell fedeznie, ez
azonban jellemzően nem okoz gondot.
Abban az esetben viszont, ha a fenntartó nem helyi önkormányzat, hanem vele feladatellátási szerződésben álló civil vagy egyházi szervezet, az előző bekezdésben közölt adóerő-képesség alatt sem igényelhető a költségvetéstől működtetési támogatás. A gyermekétkeztetés esetében egy kiegészítő támogatást azonban kapnak a nem önkormányzati fenntartók is. Ez – értelmezhetetlen módon – 28.400 Ft/fő/év, amely egy napra 129
Ft étkezési támogatást jelent.
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A fentiekből következik, hogy éppen azokon a településeken nem jelent segítséget
az önkormányzatoknak a tőlük különböző fenntartó bevonása, ahol maguk az
önkormányzatok vonakodnak bölcsődét nyitni. Hiszen a 32.000 Ft adóerő-képesség
alatti településeken a nem önkormányzati fenntartó nem kaphat működési és érdemi
étkeztetési támogatást sem.
Az önkormányzatok anyagi helyzete ezen felül nem csak az alapfeladatok teljesítését befolyásolja, hanem például a jobb anyagi helyzetben lévő önkormányzatok
juttatásokkal, bérkiegészítéssel ösztönözni tudják a munkaerő helyben maradását. Ez is
hozzájárul ahhoz, hogy a tapasztaltabb, keresettebb kisgyermeknevelők (akik valószínűleg alkalmasak lennének arra, hogy a nehezebb helyzetben lévő településeken a szocializációs szempontból is nehezebb helyzetű kisgyermekekkel – és óhatatlanul családjaikkal
– foglalkozzanak) nem jutnak el ezekre a településekre, mert a jobb anyagi helyzetben
lévő önkormányzatok vonzóbb ajánlatot tudnak tenni számukra.
2.6.1.2.3

Bölcsődefejlesztés forrásai

A bölcsődék fejlesztésére részint központi költségvetési forrásból, részint uniós programok keretében van lehetőség. Magyarország 2018. évi központi költségvetése (2017. évi
C. tv.) három formában biztosít fejlesztési támogatást a bölcsődék részére:


4. számú melléklet: XI. Miniszterelnökség 32. cím, 3. alcím, 4. „Hazai bölcsődefejlesztési program” jogcímcsoporton 3,5 Mrd Ft céltartalékot a bölcsődei ellátást
biztosító intézmények, szolgáltatások létrehozására, fejlesztésére;



3. számú melléklet II/6. „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása”
címen 1,5 Mrd Ft előirányzatként, amelyet a 10.000 főnél kisebb lakosságszámú, 20.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési
önkormányzatok igényelhetnek pályázati úton, amennyiben a településen nem
működik bölcsőde vagy mini bölcsőde, a település 3 év alatti lakosainak száma
meghaladja a 40 főt, és az önkormányzat nem vette igénybe a támogatást a
2017. évben. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 10 millió Ft;



3. számú melléklet II/3. „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” címen a települési önkormányzatok által fenntartott és működtetett, a bölcsődei
vagy óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló új konyhák és kiszolgáló létesítmények
létrehozására, vagy az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához
szükséges eszközök beszerzésére előirányzatként, 2 Mrd Ft értékben. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 40 millió Ft, azzal, hogy az egy bölcsődés
vagy óvodás ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot. Az önkormányzat nem igényelhet ilyen támogatást, ha az elmúlt két évben
hasonló célra már igényelt a központi költségvetésből, vagy a 2014–2020-as időszak uniós forrásaiból;



A fentieken felül a 3. számú melléklet II/2/a szakasza általánosságban a kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények számára biztosít 2 Mrd Ft-ot, amelyből a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által
fenntartott, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30 millió forint, és a legkülönfélébb feladatokat ellátó önkormányzati intézmények számára nyitva áll, így
a bölcsődék vonatkozásában csak kiegészítő forrásnak tekinthető.

A fentieken felül a nagyobbrészt uniós forrásból működtetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1.4.1 kódszámú pályázata keretében a megyei jogú városokon és Közép-Magyarországon kívüli településeknek 71,1 Mrd Ft, a TOP 6.2.1 keretében a Közép-Magyarországon kívüli megyei jogú városoknak 30 Mrd Ft, míg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 6.1.1. számú felhívása keretében
88/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

9,32 Mrd Ft áll(t) rendelkezésre. Ezek közül a TOP-1.4.1 még pályázható. Az említett
források azonban óvodák és bölcsődék számára egyaránt nyitva álltak, megoszlásukról a
FAIR-ből kinyert friss adatok fényében lehet képet alkotni.
Végül a bölcsődék fejlesztéséhez, illetve egyszeri nagyobb kiadásaihoz (pl. felújítás) lehetőségeik szerint az intézményfenntartók is hozzájárulhatnak. Ez ritkábban fordul elő, a
fejlesztéseket jellemzően pályázati forrásokból próbálják megoldani.

2.6.1.3 A bölcsődék költségvetési támogatásának mértéke és számítási módja
Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása az alábbi táblázatban foglalt mértékű:
39. táblázat: Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők
bértámogatása

Jele

Neve

Mértéke

BTf

felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,
szaktanácsadók bértámogatása

4.419.000
szám/év

Ft/számított

lét-

BTk

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

2.993.000
szám/év

Ft/számított

lét-

Látható, hogy mindkét kategória bértámogatása számított létszámon alapul. A számított
létszámot a bölcsődében ellátottak száma (Le) is befolyásolja. A bölcsődében ellátottak számát az alábbiak szerint kell meghatározni:


tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 230-cal,



elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges
létszáma osztva 230-cal.

A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen
alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az
a gyermek, aki a hónap során 10 napnál többet nem hiányzott, emellett pedig nem tekintendő hiányzónak a sajátos nevelési igényű gyermek azon a napon, amikor korai fejlesztésben részesül. Ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem vehető
figyelembe az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. A fentiek szerint a
sajátos nevelési igényű gyermekeket az ellátottak számában két főnek megfelelve lehet
figyelembe venni.
Az ily módon meghatározott ellátotti számot követően megállapítható a bölcsődében
dolgozók számított létszáma, a mini bölcsődében az alábbiak szerint:
MBsz9 = ha Le ≥ 3, akkor 2,5 fő, egyébként 1,5 fő
ahol MBsz a mini bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma azzal, hogy a mini
bölcsődében a dajka is a kisgyermeknevelői létszám része, a bölcsődénél pedig:

Bár a költségvetési törvény nem fogalmazza meg, de minden bizonnyal csoportonként számítva, mivel
a Gyvt. 43/A.§ kimondja, hogy akár több csoport is működhet a mini bölcsődében, így nem életszerű,
hogy 3 fő ellátotti létszám fölött bármennyi csoport esetében csak 2,5 fő bérét téríti a költségvetés).
9
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BBsz = Le / 12 × 2, de legalább 2 fő kisgyermeknevelő
+
Le / 24, de legalább 1 fő bölcsődei dajka
+
ha Le > 60, akkor +2 fő kisgyermeknevelő
+
egyesített bölcsőde, bölcsődei igazgatóság esetében 1 fő szaktanácsadó
ahol BBsz = bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma.
Mindezek ismeretében meghatározható, hogy egy intézmény mekkora bértámogatást
kap az adott évben:
Tf = Bfk × BTk + Bff × BTf
ahol
Tf = a szakmai dolgozók finanszírozás szempontjából elismert létszámának átlagbéralapú
támogatása,
Bff = a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve,
Bfk = a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű
bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve.
Ezen felül amennyiben a bölcsőde saját konyhát működtet, az ott dolgozók bérére,
illetve a szülők által meg nem térített nyersanyagköltségre is kap költségvetési támogatást. Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó
bértámogatás (a dolgozók átlagbérének és elismert közterheinek összege) 1.900.000
Ft/számított létszám/év.
A számított dolgozói létszámhoz ez esetben is az ellátottak számát kell figyelembe
venni, az alábbi táblázat szerint (a képleteket egyszerűsítettük, külön kellene számítani a
kollégiumi/externátusi étkeztetést, de az a bölcsődék esetében nem releváns):
40. táblázat: Számított dolgozói létszám

Ellátottak száma (fő)

Képlet

1–100

Dsz = L / 25 × F

101–500

Dsz = (100 / 25 + (L – 100) / 60) × F

501–1000

Dsz = (100 / 25 + (500 – 100) / 60 + (L – 500) / 70) × F

1001–1500

Dsz = (100 / 25 + (500 – 100) / 60 + (1000 – 500) / 70 + (L –
1000) / 75) × F

1500 felett

Dsz = (100 / 25 + (500 – 100) / 60 + (1000 – 500) / 70 + (1500–
1000) / 75 + (L –1500) / 80) × F

ahol
Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve,
L = adott évre elismert – kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével – összes ellátotti létszám,
F = a gyermekétkeztetési feladat-ellátási helyek számától függő tényező, melynek értéke
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1 feladat-ellátási hely esetén 1,0
2–3 feladat-ellátási hely esetén 1,1
4–6 feladat-ellátási hely esetén 1,2
6 feladat-ellátási hely felett 1,3

A dolgozók bértámogatása ennek megfelelően:
Tsz = Dsz × ÁBd
ahol:
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása,
ÁBd = a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók átlagbérének elismert összege.
A központi költségvetés ezen felül támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az
általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő
nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek
figyelembevételével. Ez – amennyiben saját konyhát működtet – a bölcsődét is megilleti.

2.6.1.4 Lehetséges fenntartók, finanszírozási különbségek
A bölcsőde és mini bölcsőde lehet önkormányzati fenntartású, de fenntartását a helyi
önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében átadhatja civil vagy egyházi szervezetnek is. Ez esetben a költségvetési bevételek jelentős hányada a fenntartót illeti meg,
két kivétellel:


Nem igényelhet az önkormányzat a működéshez támogatást akkor sem, ha adóerő-képessége 32.000 Ft alatt van.



Mindössze 28.400 Ft/fő/év összegben igényelhet nyersanyagköltség-támogatást a
gyermekétkeztetéshez.

2.6.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
Ebben a fejezetben a szolgáltatási egységek jellemző tapasztalatai alapján, fiktív szolgáltatási egységek példáján mutatjuk be eltérő adottságú intézmények költségszerkezetét.
A fejezet három különböző méretű és adottságú intézményt modellez annak érdekében,
hogy a következő fejezetben a bevételekkel való összevetésük megfelelően mutasson rá
a finanszírozási rendszer jellemzőire. Az alábbi táblázatban a jellemző költségtípusok paraméterezésének elveit mutatjuk be.
41. táblázat: Bölcsődei költségszerkezet elemei – a paraméterezés elvei

Költségelem

Személyi juttatások és járulékaik

A költségszerkezet modellezése során követett elvek
Törekedtünk a bölcsődékben jellemző munkaerő-szerkezet előállítására,
közép- és felsőfokú kisgyermeknevelők 2/3–1/3 arányú modellezésére,
nagyobb intézményeknél a 15/1998 NM Rendelet 1. mellékletében foglalt
további humánerőforrás-kötelezettségek figyelemvételével. A mini bölcsőde
esetében hátrányos helyzetű települést modelleztünk, ezért a kisgyermeknevelőknek pótlék jár a nehéz körülmények között végzett munkáért, továbbá a vezetői pótlékokkal is számoltunk (a pótléksávok középértékén). A
béreket az években kifejezett munkatapasztalat szerint is differenciáltuk.
A kisgyermeknevelők esetében a pedagógus-bértáblát vettük figyelembe
azzal, hogy a garantált bérminimum alatti összegeket felhúztuk 180.500
Ft-ra. A dajkák bérét egységesen a garantált bérminimummal számoltuk.
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Költségelem

Rezsiköltség

Étkeztetés

Munkaruha

Eseti dologi költségek

Felújítás

A költségszerkezet modellezése során követett elvek
Vezetők és nehéz körülmények között munkát végzők esetében a lábjegyzetben10 közölt linken olvasható pedagógus-bérpótléktábla sávközépértékeivel számoltunk. A táblázat értékei a pedagógus illetményalap százalékában kifejezett, az Nkt. 8. mellékletében közölt pótléktáblázatot veszik
figyelembe.
Több bölcsődei költségvetés áttekintése alapján a rezsiköltséget egy, a
fűtés korszerűsége által differenciált szorzóval határoztuk meg, beleértve a
konyhai és fürdőszobai, napi szinten fogyó eszközök költségét is. A fűtés
költségét a www.csaladihaztervezes.hu fűtéskalkulátora alapján határoztuk
meg, a terület, a hőszigetelés, a fűtőanyag és a fűtött órák száma alapján,
23 fok beltéri hőmérséklettel számolva. Évente 220 munkanappal, 12 órás
nyitva tartásból adódóan napi 13 óra fűtéssel, 6 hónapban felmerülő fűtési
igénnyel kalkulálva 110 × 13 = 1430 az éves átlagos fűtési óraszám. A
rezsiköltség rossz szigetelés esetén a fűtés kétszereseként, közepes szigetelés esetén két és félszereseként, jó szigetelés esetén annak háromszorosaként jelenik meg a számításban, vagyis a fűtés a szigetelés javulásával
arányosan kisebb hányadát teszi ki a négyzetméter-arányos rezsiköltségnek.
Standard költségen vettük figyelembe, 600 Ft/fő/nap költségen, az ellátottak száma mellett a munkavállalókat is számítva.
A kötelező munkaruha-juttatást a 15/1998. NM Rendelet 12. melléklete
alapján vettük figyelembe az ott közölt értékcsökkenéssel (kihordási idővel)
egy évre vetítve, az alábbi értékeken:

kabát – 15.000 Ft

melegítő – 5.000 Ft

cipő – 8.000 Ft

alsó + felsőruházat – 10.000 Ft
Játékok beszerzése, konyhai eszközök (tányér, pohár) cseréje, új lepedők
vásárlása, villanykörtecsere, kisebb szerelések stb. évente csoportonként
50.000 Ft költségen kerültek be. Ez egy ideális esetet tükröz, a valós költség vélhetően ennél alacsonyabb, mert sok esetben a szülők segítik az
intézményeket.
A modellbe nem építettük be, mert az a működés modellezésére szolgál, de
a modell a következő fejezetbeli elemzése során láthatóvá válik, hogy
mennyi jut felhalmozásra.

A modellintézmények rövid jellemzése:






10

„Mini” → Hátrányos helyzetű térségben működő, 2 csoportos, de csoportjait feltölteni nem tudó mini bölcsőde, ahol a szakmai személyzet nehéz körülmények
között végzett munkáért járó pótlékot kap. Az egyik kisgyermeknevelő látja el az
intézményvezetői feladatokat heti 1 órában (15/1998 NM Rendelet 1. melléklete
szerint), ezért vezetői pótlék is illeti. Az épület 130 nm, fűtése korszerűtlen. Fenntartója helyi önkormányzat.
„Kisvárosi” → Négycsoportos, csoportjait viszonylag jól feltöltő bölcsőde, 1 fő intézményvezetővel, korszerű fűtéssel, 350 nm-es épületben. Fenntartója helyi önkormányzat.
„Városi” → Tíz csoportra működési engedéllyel rendelkező, de csak 83%-os férőhely-kihasználtsággal működő nagyintézmény, ahol az intézményvezető mellett
helyettes vezetőt is alkalmaznak, aki egyúttal gazdasági ügyintézői feladatokat is
ellát. Esetében intézményvezető-helyettesi pótlékot is számoltunk. A fűtés köze-

http://eduline.hu/kozoktatas/2017/8/19/pedagogus_potlekok_2017_oktobertol_BCDPTT
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pesen korszerű, az intézmény 800 nm-en helyezkedik el. Fenntartója helyi önkormányzat.
A három intézmény alapjellemzőit a következő táblázat mutatja be.
42. táblázat: A három modellintézmény alapjellemzői

Jellemző

Mini

Kisvárosi

Városi

Intézményvezető

0 fő (az egyik kisgyermeknevelő látja el
heti 1 órában)

1 fő,
21 év
munkatapasztalattal

Intézményvezetőhelyettes

0 fő

0 fő

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő

1 fő
11 év tapasztalattal

2 fő
11 év tapasztalattal

Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő

1 fő
4 év tapasztalattal

6 fő, ebből
3 fő 34 év,
3 fő 21 év
tapasztalattal

2 fő
14 db

4 fő
48 db

1 fő,
21 év
munkatapasztalattal
1 fő, aki egyúttal gazdasági vezető is, 16
év munkatapasztalattal
8 fő, ebből
2 fő 24 év,
3 fő 16 év,
3 fő 2 év
tapasztalattal
14 fő, ebből
8 fő 34 év,
4 fő 16 év,
2 fő 2 év
tapasztalattal
10 fő
120 db

10 fő

44 fő

100 fő

130 nm
Rossz szigetelés, földgáz (állandó hőmérséklettartással),

350 nm
Kiváló szigetelés,
távfűtés (termosztáttal)

800 nm
Közepes szigetelés,
földgáz (állandó hőmérséklettartással)

Dajka
Férőhelyek száma
Ellátott gyermekek
száma
Épület területe
Fűtés

* Az egyszerűség kedvéért minden dolgozó esetében Pedagógus I. besorolással számoltunk a béreknél, a
bölcsődei munka során a pedagógus-előmenetel ritka, mivel nemrég váltak a pedagógus-életpálya részeseivé. A két bölcsőde vezetőjénél Pedagógus II. besorolással számoltunk.

A fűtési költségek esetében változtattuk a szigetelést és a fűtési módot, de a kiemelkedően drága villanyfűtés, PB-gáz fűtés stb. lehetőségeket elvetettük. A 3. táblázat mutatja, hogy a szigetelés döntően befolyásolja a fűtési költséget, a rossz szigetelés a kiválóhoz képest közel kétszeres díjat eredményezhet (a vastag keretes cellák a példákban
alkalmazott értékeket jelzik).
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43. táblázat: A hőszigetelés minőségének hatása a fűtési költségekre (Ft/év)
Hőszigetelés

Földgáz

Távfűtés

130 nm

350 nm

800 nm

130 nm

350 nm

800 nm

Rossz

127 621

343 614

785 423

97 056

261 319

597 315

Közepes

107 996

290 757

664 581

82 131

221 121

505 415

68 722

185 021

422 921

52 263

140 708

321 632

Kiváló

A bérekre, étkeztetésre, rezsiköltségre, karbantartásra és munkaruha-juttatásra vonatkozó részletes számítások a javaslat mellékletét képező Excel-fájlban megtalálhatók,
amelyek közül ehelyütt a vizsgált három modellintézmény költségszerkezetét mutatjuk
be összegszerűen és százalékos megoszlásban is.
44. táblázat: A modellintézmények éves költségszerkezete
Mini
Személyi juttatások

Kisvárosi

Városi

13 572 165 Ft

34 799 093 Ft

89 274 057 Ft

255 242 Ft

422 124 Ft

1 661 453 Ft

Eseti dologi költségek

50 000 Ft

200 000 Ft

500 000 Ft

Munkaruha-juttatás

94 667 Ft

582 667 Ft

1 686 000 Ft

Étkeztetés költsége

2 016 000 Ft

7 920 000 Ft

18 576 000 Ft

15 988 074 Ft

43 923 884 Ft

111 697 510 Ft

Rezsiköltség

Költségek mindösszesen

Mini
Személyi juttatások

Kisvárosi

Városi

84,9%

79,2%

79,9%

Rezsiköltség

1,6%

1,0%

1,5%

Eseti dologi költségek

0,3%

0,5%

0,4%

Munkaruha-juttatás

0,6%

1,3%

1,5%

Étkeztetés költsége

12,6%

18,0%

16,6%

100%

100%

100%

Mindösszesen

Számításaink szerint a költségek 79–85%-át a bérköltség teszi ki, amelyen felül az étkeztetés költsége jelent még számottevő tételt. Utóbbi abból a szempontból is számít,
hogy amennyiben azt a szülő nem fizeti meg, akkor az étkeztetés költségét a központi
költségvetés csak önkormányzati fenntartó esetében téríti meg, miközben a Gyvt. ingyenes gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezései a fenntartó jogállásától függetlenül
érvényesek.

2.6.3. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Az előző fejezetben bemutattuk a bölcsődei és mini bölcsődei működés költségszerkezetét és a felépített modellintézmények költségeinek volumenét is. Ebben a fejezetben öszszevetjük a költségeket azokkal a bevételekkel, amelyeket az ellátotti és a dolgozói létszám alapján az intézmény kapna a költségvetéstől. A bevételeket a dokumentum korábban bemutatott képletei alapján számítottuk ki. A részletes számítások a dokumentumhoz kapcsolódó Excel-fájlban megtalálhatók, itt csak az eredményeket közöljük.
Az ellátottak számának meghatározásakor a korábbi fejezetben rögzített átlagos napi
gyermekszámokat vettük figyelembe úgy, hogy példának a 2018-as naptári évet tekintettük, amelyben 251 munkanap van. Ebből a bölcsődék zárva tartása jellemzően 4 hét,
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továbbá karácsonykor és a két ünnep között sem feltételezzük a bölcsődések jelenlétét,
ezért összesen 228 napot vettünk figyelembe.
45. táblázat: A modellintézmények éves költségvetési bevételének és költségeinek összevetése
Mini

Kisvárosi

16 747 500 Ft

30 440 682 Ft

78 760 322 Ft

1 440 000 Ft

6 336 000 Ft

14 400 000 Ft

Személyi juttatások költsége

13 572 165 Ft

34 799 093 Ft

89 274 057 Ft

Összköltség

15 988 074 Ft

43 923 884 Ft

111 697 510 Ft

123,4%

87,5%

88,2%

113,8%

83,7%

83,4%

Költségvetési bértámogatás
Gyermekétkeztetés fedezete*

Bértámogatás a személyi
juttatások százalékában
Össztámogatás az összköltség százalékában

Városi

* A gyermekétkeztetés költségét vagy térítési díjból, vagy költségvetési támogatásból fedezni tudja az intézmény.

A táblázathoz az alábbi módszertani megjegyzéseket fűzzük.
1. Furcsálljuk, hogy a mini bölcsőde esetében a finanszírozás magasabb, mint a
tényleges bérköltség, sőt a teljes kiadásnál is magasabb. A költségvetési törvényben foglalt képletet, miszerint, ha a számított gyermeklétszám 3 fő felett van, 2,5
fő a számított szakmai létszám, nem tudtuk máshogy értelmezni, mint csoportonként, mivel a Gyvt. 43/A.§-a rögzíti, hogy „akár több csoportban” is végezhet tevékenységet a mini bölcsőde, és ott egy csoporthoz elegendő egy kisgyermeknevelő és egy dajka. Tekintve, hogy felülről a jogszabály nem korlátozza a csoportok
számát, nem látjuk életszerűnek, hogy a költségvetés tetszőleges számú (akár 5)
csoport esetében is összesen csak 2,5 főt finanszírozzon. Csoportonként értelmezve (valamint egycsoportos mini bölcsőde esetében) viszont a 2 fővel is működtethető csoportra fizet 2,5 főt.
2. A költségvetési törvény szerint a dolgozók számított létszámát (a jelen anyag 11.
oldalán található, „BBSz =” kezdetű képlet szerint) kisgyermeknevelő + dajka
bontásban kell kiszámítani. Ezzel előáll egy számított (nem tényleges) összlétszám, amely magában foglalja a felsőfokú és középfokú végzettségűeket egyaránt. Arról, hogy a támogatás igénylése szempontjából a BBSz-t milyen arányban
kell megbontani, nem rendelkezik a jogszabály. A józan ész szabályai szerint az
állománybeli tényleges arányokat vettük figyelembe, tehát mivel a példánkban a
„Kisvárosi” bölcsődében 3 fő felsőfokú (1 vezető + 2 FF KGY) és 8 fő középfokú (6
KF KGY + 2 dajka) foglalkoztatott van, a finanszírozás alapjául kiszámított (BBSz)
dolgozói létszámot (9 fő) 3/11 arányban tekintettük finanszírozás szempontjából
elismert felsőfokú létszámnak és 8/11 arányban finanszírozás szempontjából elismert középfokú létszámnak.
Az iménti módszertani megjegyzésekben jelzett fenntartásokkal a fenti táblázatot az
alábbiak szerint értékelhetjük:


A mini bölcsődék bértámogatása bőkezű, és csak egészen jelentéktelen mértékben függ a gyermeklétszámtól. Ez jó példaként szolgálhat a bölcsődei bértámogatás alakításához is.



A kisvárosi és a városi bölcsődéknél látható, hogy a férőhely-kihasználtság különbségeiből (91% vs. 83%) fakadó bevételkiesést az utóbbi intézménynél a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők mintegy 7 százalékponttal magasabb aránya túlkompenzálta, a két paraméter tehát a jelenlegi finanszírozási modellben
nagyjából hasonló befolyással van az intézményfinanszírozásra.
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A táblázatban nem látható módon érzékenységvizsgálatunk egyúttal azt is kimutatta, hogy a létszámcsökkenés hatása lineáris: a férőhely-kihasználtság 1 százalékpontos csökkenése nagyságrendileg 1 százalékponttal csökkenti a bértámogatás által fedezett bérköltség-hányadot. Ismerve a tényt, hogy a nevelési (gondozási) évek elején jellemezően sokkal kevesebben vannak a bölcsődékbe beíratva,
mint április-május táján (amikor már közel van az óvodába járás ideje), ez az
őszi-téli időszakokban jelentős érvágás a bölcsődéknek, miközben – ismét hangsúlyozzuk – az alacsonyabb gyermeklétszám lenne a gyermekek érdeke.



A bölcsődei működési költségnek jelenleg nagyságrendileg 80–85%-át fedezi a
központi költségvetés és az étkeztetés térítési díja. A fennmaradó hányadot az intézmény gondozási díjból és önkormányzati (fenntartói) hozzájárulásból tudja fedezni. Ez a fenti táblázat alapján gyermekenként havonta mintegy 13.500–15.500
Ft, nagyságrendileg tehát 10 és 20 ezer forint közötti összeg, amit gondozási díjként sem irreális beszedni.



Mindezek alapján a bölcsődei működés finanszírozását illetően különösebb kifogást nincs okunk megfogalmazni, ezért a következő fejezetben két irányba mutatnak javaslataink:
Kezdeményezzük a bértámogatás egyszerűsítését, és azt, hogy az intézmények ne legyenek ellenérdekeltek a kisebb csoportlétszámokban.
Az 1. célterülethez kapcsolódó kutatási jelentésben közölt bölcsődei/mini bölcsődei javaslatok költségvonzatát mutatjuk be.

2.6.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Láthatóvá vált, hogy a bölcsődei ellátás területén finanszírozási probléma alapvetően
nem áll fenn, ugyanakkor


a jelenlegi finanszírozási rendszer a lehetséges csoportlétszámok maximális feltöltésére ösztönzi az intézményeket, ami szakmai oldalról nem támogatható ösztönző;



az 1. célterülethez tartozó kutatási jelentés bölcsődei és mini bölcsődei területhez
kapcsolódó fejezeteiben feltártuk, hogy milyen lépések lennének szükségesek az
ellátás minőségének fejlesztéséhez, az ehhez szükséges forráskereteket pedig be
kellene építeni a finanszírozási rendszerbe;



a felhalmozási célú források jelenleg elsősorban pályázati forrásból érhetők el, illetve a fenntartók anyagi helyzetétől függnek – ennek a problémának területileg
differenciált megoldását javasoljuk.

A fenti első két pontra összevont javaslatunkat az alábbiakban tesszük meg (a többletmunkaerő-felvételre vonatkozó ajánlás részletes alátámasztása az 1. célterülethez tartozó kutatási jelentésben olvasható).
Javasoljuk, hogy a központi költségvetés a számított létszámok finanszírozásának szükségtelenül bonyolult rendszere helyett az intézményekben foglalkoztatottak tényleges bérköltségét támogassa, és egyúttal minden bölcsőde és mini
bölcsőde esetében vállalja minden páratlan csoportonként plusz 1 fő többletmunkaerő felvételének a bérköltségét, az alábbiak szerint:
46. táblázat: Bölcsődei többlet-munkaerő felvételére vonatkozó javaslat

Bölcsődei csoportok
száma
1–2 csoport
3–4 csoport
5–6 csoport

Felvehető plusz
munkaerő
1 fő
2 fő
3 fő
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Bölcsődei csoportok
száma
7–8 csoport
9–10 csoport

Felvehető plusz
munkaerő
4 fő
5 fő

Öt csoportonként (60 fő) jelenleg is van lehetőség 2 fő többlet-munkaerő felvételére, így
a javaslat csak valamelyest emeli a felvehető plusz munkaerő létszámát, és lineárisan
jobban kisimítja azt. A javaslat költségvonzata két adatkör birtokában becsülhető meg
pontosan:
1. Egyrészt, ha a korábbi fejezetben bemutatott módon a bölcsődék esetében a jelenlegi rendszer a bérköltségek 85–90%-át megtéríti, a jelenlegi bértámogatási
előirányzat 11,1 usque 17,6%-os megemelésével a teljes bérköltség kifizethető. A
2018. évi bölcsődei bérköltség-támogatási előirányzat összege 36,6 Mrd Ft, a javaslat e vonatkozásban 4 és 6,5 Mrd Ft közötti többletforrást igényel. Hangsúlyozzuk, hogy szakmai szempontból már az is előrelépés lenne, ha a központi költségvetés maradna a jelenlegi 85–90%-os finanszírozási szinten, de azt nem kötné a
csoportlétszámok feltöltéséhez. Az a félelem, hogy a bölcsődék indokolatlanul elutasítanak gyermekeket, mert nem érdekük a létszámok feltöltése, a szakmában
dolgozók elkötelezettségét vonja kétségbe. Mindemellett jogszabály is rögzíti,
hogy meglévő férőhely esetén helyhiányra hivatkozva nem lehet elutasítani a jelentkező családokat.
2. A javaslat másik része páratlan számú csoportonként lehetővé váló többletmunkaerő felvételére vonatkozik. Ehhez olyan adatbázis lenne szükséges, amely
intézménysorosan közli az adott intézmény bölcsődei csoportjainak a számát.
Ilyen adatbázis e mérföldkő teljesítéséig nem jutott a birtokunkba, így e javaslat
szövegezése pillanatában hozzávetőleges becslésre kell hagyatkoznunk. A KSH
(2018) szerint 2017 májusában 4235 bölcsődei csoport működött az országban. A
javaslat értelmében átlagosan 2 csoportonként adunk lehetőséget plusz 1 fő felvételére. A bölcsődék egy kisebb hányada egycsoportos, így esetükben csoportonként van lehetőség új munkaerő felvételére, de intézménysoros adatok hiányában
a számítás ezzel való korrekcióját e pillanatban nem tudjuk elvégezni. Jelenleg
azzal számolunk, hogy ha minden bölcsőde kihasználná a lehetőséget, akkor legalább 2118 kisgyermeknevelőre lenne szükség.
Ehhez a számhoz hozzáadódnak


az egycsoportos bölcsődék,



a létesülőfélben lévő bölcsődék alaplétszámain felül az e javaslat értelmében felvehető munkaerő (ideértve a már meglévő, de épp bővülő intézményeket is),



ugyanakkor a számot csökkenti, hogy a 60 fő ellátottanként jelenleg is van lehetőség 2 fő felvételére, akiket a bértámogatás rendszere eddig is nettó plusz 2 főként számított be a finanszírozásba (jellemzően a tényleges bérköltségnél magasabb értéken).

Az 1. célterülethez kapcsolódó kutatási jelentésben szakértői becsléssel nagyságrendileg
2500 főben határoztuk meg a javaslat miatt szükséges többletlétszámot, amely egyrészt
jelenleg nem is áll rendelkezésre, másrészt földrajzi elhelyezkedési okokból sem valószínűsíthető, hogy minden intézmény ki tudná használni a lehetőséget. Az Ajánlásban számolt képzési adatok alapján úgy látjuk, hogy ez a javaslat 5 év alatt egyenletesen előrehaladva tudna teljesülni. Azzal számolva, hogy a kisgyermeknevelők között fokozatosan
kiegyenlítődik a felsőfokú/középfokú arány, ugyanakkor – abból is adódóan, hogy nagy-
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részt a fiatalabb generációból áll majd a többlet-felvétel – a jelenlegi elismert átlagbérnél
a valóságban jellemzően alacsonyabbak lesznek a jövedelmek, így a javaslatnak ez a
része évente nagyságrendileg 500 × 239.000 × 12 = 1,43 Mrd Ft többletkiadást jelentene a költségvetésnek. Mindezt úgy, hogy a kiadás minden évben ennyivel növekedne a
javaslat fokozatos teljesüléséből adódóan.
Összességében a javaslatunk 5,5 és 7 Mrd Ft közötti költségigény-növekedéssel lép fel a
2019-es költségvetés vonatkozásában, de a becslés a fentebb jelzett adatbizonytalanságok miatt még pontosítandó.
A Kutatási Jelentésben továbbá javaslatot tettünk arra, hogy egy, a bölcsődei ingatlanokra vonatkozó országos állapotfelmérés során a felelős minisztérium különítse el a települések azon körét, ahol nem várható el a fenntartótól, hogy az épület-karbantartásra a
szükséges összeget rendelkezésre bocsássa, és e települések önkormányzatai számára a
költségvetés biztosítson célzott bölcsődei infrastruktúra-fenntartási támogatást. Ez egyfajta értékcsökkenés-finanszírozás, amelyet az ingatlanra és az első csoportra vonatkozóan 200.000 Ft alapösszegben, a működtetett plusz csoportonként pedig további 50–50
ezer Ft-ban javasoltunk meghatározni. Ennek összköltségvetési volumene csak a javasolt
épületkataszter elkészültét követően állapítható meg.
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2.7. CSALÁDI ÉS MUNKAHELYI BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁS
A családi és munkahelyi bölcsődei ellátási formák helyi közszolgáltatás definícióját az 1.
kutatási célterület ajánlása tartalmazza a javasolt szolgáltatási szintek bemutatásával
együtt. Az alábbiakban a finanszírozási rendszerrel kapcsolatos háttérinformációk és
ajánlások kerülnek bemutatásra.

2.7.1. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
Jelen fejezet bemutatja, hogy a családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék milyen forrásokból és milyen feltételekkel vehetnek igénybe finanszírozást a működésükhöz, fejlesztésükhöz:


Milyen forrásokból érkeznek bevételek a közszolgáltatás finanszírozására, ideértve
az igénybe vevők által fizetett díjakat, és a vissza nem térítendő felhalmozási célú
támogatásokat (pályázatok) is? Ki határozza meg ezen bevételek (főleg a díjtételek) szintjét?



Milyen kalkulációs módszerrel kerül meghatározásra a költségvetési működési támogatás?



Milyen szervezeti formák jellemzők a szolgáltatás megvalósításában (pl. nem önkormányzati fenntartó, magán szolgáltatók), és ez hogyan befolyásolja a finanszírozási megoldást (pl. eltérő támogatási mérték). Milyen feltételekkel vehet igénybe finanszírozást a szolgáltató?

2.7.1.1 A költségvetési támogatás mértéke, számításának módja
A családi bölcsődék esetében a költségvetési támogatás a települési önkormányzat
által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel. Amennyiben a családi bölcsődei ellátásról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos
összeg 130%-a igényelhető. A támogatás mértéke 360.000 Ft/fő/év.
A munkahelyi bölcsőde fenntartóját az előző bekezdésben foglalt összeg illeti meg, ha a
fenntartó költségvetési vagy köztestületi szerv. Egyéb esetben a fenti összeg 50%-a illeti
meg (180.000 Ft/fő/év).

2.7.1.2 Családi és munkahelyi bölcsődék fejlesztési forrásai
A családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék vonatkozásában a központi költségvetés
nem különített el támogatást a 2018. évben. Az uniós források körében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1.4.1 kódszámú pályázata keretében a megyei
jogú városokon és Közép-Magyarországon kívüli településeknek 71,1 Mrd Ft, a TOP 6.2.1
keretében a Közép-Magyarországon kívüli megyei jogú városoknak 30 Mrd Ft, míg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 6.1.1. számú felhívása keretében 9,32 Mrd Ft áll(t) rendelkezésre. Ezek közül a TOP-1.4.1 még pályázható. Az említett források óvodák és bölcsődék számára egyaránt nyitva álltak, utóbbiba beleértve a
családi bölcsődéket, de a felhívások első körében családi bölcsőde fejlesztésére elenyésző
támogatási kérelem érkezett be. A további körökben azóta beérkezett támogatási kérelmekről a FAIR-ből kinyert friss adatok fényében lehet képet alkotni.
Munkahelyi bölcsődék fejlesztésére a javaslat szövegezése pillanatában is rendelkezésre
áll a GINOP-5.3.8 felhívás, 6 Mrd Ft forrással.
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2.7.1.3 Lehetséges fenntartók és finanszírozási különbségek
A költségvetési törvény megfogalmazása értelmében a fejenként 360.000 Ft-os normatíva csak a települési önkormányzatok által fenntartott családi bölcsődéket illeti, tehát a
jelenlegi szabályozás mellett a vállalkozói, civil és egyházi fenntartók nem tudnak segíteni a kistelepülések ellátottságának javításában, hiszen ott a fizetőképes kereslet a városinál is alacsonyabb.

2.7.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
Ebben a fejezetben kísérletet teszünk a családi bölcsőde és a munkahelyi bölcsőde költségszerkezetének bemutatására. Ezeknek a nem klasszikus közszolgáltatásoknak a költségszerkezetét azonban több okból is nehéz sematizálni. Egyrészt a szolgáltatást nyújtó
személy bérigénye jelentősen eltérhet aszerint, hogy az ország melyik részén és milyen
típusú településen lakik, másrészt a fenntartó jogállása is döntően befolyásolhatja a költségszerkezetet (pl. egyházi fenntartó vs. magánvállalkozó). Említést érdemel továbbá,
hogy a családi bölcsődék döntő arányban az anyagilag kedvezőbb helyzetben lévő családok gyermekeit gondozzák, ahol a családok részéről is felmerülhetnek igények a jobb
minőségű szolgáltatás iránt. Ez az eszközpark, a használt anyagok, de az ételek oldaláról
is jelentősen megnövelheti a költségigényt. Mindemellett, a másik oldalról nézve a szakmai szervezetekkel folytatott beszélgetések során elhangzott, hogy egy családi bölcsődei
férőhely fenntartása nagyjából 75 ezer Ft-ot tesz ki.
A fenti információk birtokában, és arra is figyelemmel, hogy a jómódú családok által teremtett kereslet önmagában is jó ösztönző a szolgáltatóknak, így azzal kapcsolatban javaslattételnek nem látjuk szükségét, felvázoljuk egy olyan, átlagos családi bölcsőde költségszerkezetét, amely városi környezetben, nem elit környéken, a szolgáltató saját lakásán található, aki segítőt nem alkalmaz, legfeljebb 5 főt fogadhat, és bérigénye egy 20
éve a pályán lévő, előmenetellel nem rendelkező pedagógus bére, azaz bruttó 257.150 Ft
+ szocho.
47. táblázat: Családi bölcsőde becsült költségszerkezete
Költségtétel
Bérköltség járulékokkal
Rezsiköltség (amely a csoportszobára jut)
Tisztasági és konyhai fogyó eszközök
Eseti költségek (játékbeszerzés, villanykörtecsere stb.)
Étkeztetés költsége
Felhalmozási kiadás (tartalékképzés a berendezések korszerűsítésére, tisztasági festésre stb.)
Összesen csoport/hó
Összesen férőhely/hó

Havi költség
307.294
5.000
2.000
2.000
60.000
10.000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

386.294 Ft
77.259 Ft

Munkahelyi bölcsődék esetében a költségstruktúra nagyon hasonló, az étkeztetés költsége növekszik csak meg 2–3 fő étkezésével, azaz havi 24–36 ezer Ft-tal.

2.7.3. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Az előző fejezetben vázolt átlagos költségszerkezettel szemben a települési önkormányzatok által fenntartott családi bölcsődék számára 360.000 Ft/fő/éves normatíva áll rendelkezésre, amely teljes létszám esetén a mintegy 386.300 Ft/csoport/hó költségnek
nagyságrendileg a 39%-át teszi ki:
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(360.000 × 5) / (386.300 ×12) = 0,388.
Ez a családok szintjén azt jelenti, hogy az előző fejezetben számított férőhelyenkénti
77.260 Ft költségből a normatíva 29.977 Ft-ot fedez, azaz 47.283 Ft-ot valahonnan elő
kell rá teremteni. A fejenként hiányzó, nagyságrendileg havi 50.000 Ft éves szinten öszszesen 3 millió Ft-ot jelentene az önkormányzatnak, ami jutányos ahhoz képest, mint ha
saját bölcsődét kellene nyitnia építéssel vagy felújítással, de az infrastruktúrára vonatkozóan mindenképp szigorúbb előírásokkal, magasabb költséggel és bizonytalanabb kereslettel.
A hatályos finanszírozási megoldás elemzéséhez tartozik annak hangsúlyozása is, hogy a
költségvetési törvény szerint „A támogatás a települési önkormányzat által fenntartott
családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe”. Ez azt jelenti,
hogy a vállalkozói, egyházi vagy más nem állami fenntartásban lévő családi bölcsőde
nulla forint költségvetési támogatást kap a szolgáltatáshoz, miközben a KIRSTAT 2017.
júniusi adatai szerint az akkor regisztrált 997 családi bölcsődéből mindössze 125 esetében volt önkormányzat a fenntartó, az esetek közel felében pedig egyéni vállalkozó tartotta fenn a szolgáltatást.
A jelenlegi szövegezés mellett nehéz ösztönözni a potenciális fenntartókat a szolgáltatás
bővítésére, és azt sem tartjuk életszerűnek, hogy 872 feladat-ellátási hely teljesen önköltséges alapon nyújtja a szolgáltatást.
A munkahelyi bölcsődék helyzete a fentiektől nem sokban tér el, a magasabb étkeztetési
költség miatt azonban kicsit magasabb havi összköltséget tapasztalhatunk. Ezt bőven
ellensúlyozza, hogy 5 helyett 7–8 fő után jár a normatíva, miközben a költségek oroszlánrészét kitevő bérköltség változatlan. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy ha a
munkahelyi bölcsőde fenntartója magáncég, akkor a normatívának csak a fele jár, így e
szolgáltatók esetében a havi fedezetlen költség inkább 60–65 ezer Ft között mozog.

2.7.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
A finanszírozásra vonatkozó javaslat költségvetési vonatkozását nagyságrendileg befolyásolja, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a nem önkormányzati fenntartók valóban
nem igényelhetnek-e költségvetési támogatást a betöltött férőhelyeik után. Erre tekintettel számszerű költségvetési vonzatot is magában foglaló javaslatot a fenti kérdés feltárását követően tehetünk.
Mindemellett a családi bölcsődék körében szükségesnek látjuk a területi differenciálást.
Ahogyan arra az 1. célterületéhez kapcsolódó kutatási jelentés családi és munkahelyi
bölcsődékre vonatkozó fejezetei is rámutattak, a már működő családi bölcsődék megtalálták a számításukat, jobbára a kereslet és kínálat találkozása eredményeképpen, nem
pedig jogszabályi előírások vagy intézményi törekvések mentén alakultak ki. Ebből adódóan a finanszírozási rendszer tekintetében is inkább az a kérdés, hogy a kialakításukat
hogyan lehetne ösztönözni olyan területeken, ahol jelenleg nincs ehhez elegendő ösztönző. Amennyiben ezeken a területeken a fizetőképes kereslet sincs meg, akkor a működés
finanszírozásának területi differenciálása is célravezető lehet.
1. Azokban a városokban, ahol van bölcsőde, de magasak az elutasítási ráták, vélhetően lenne fizetőképes kereslet további családi bölcsődei szolgáltatások iránt.
Megfontolásra érdemes lenne az e településeken élőket helyi vállalkozásfejlesztési program keretében családi bölcsődei vállalkozás indítására ösztönözni. A 60
millió Ft érték alatti támogatás de minimis jogcímen nyújtható induló vállalkozás-
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nak is, az általuk használt ingatlan közcélú fejlesztésére, eszközök beszerzésére,
képzések díjának elszámolására, nem saját ingatlan esetében bérleti díj elszámolására, egyszóval a családi bölcsőde feltételrendszerének megteremtésére, akár
önrész nélkül is. Ez mindkét oldalon a női munkavállalást ösztönző lépés volna,
amely hamar megtérül. Ha a mini bölcsődék létesítésére a költségvetésből rendelkezésre bocsátott, projektenkénti 10 millió Ft-os összegben gondolkodunk, az ennek nyomán elhelyezkedő 5 szülő jövedelmének (átlagbérre számított) adója és
járulékai egy év alatt csaknem megtérítik a befektetést:
(263.171 × 0,335 + 263.171 × 0,195) × 12 × 5 = 8.368.800 Ft
2. Azokon a településeken, ahol a 3 év alatti lakosság száma eléri a 40 főt, 2018 közepén szükséges egy felmérést végezni, hogyan állnak a bölcsődelétesítéssel. Az e
szempontból nehézséggel küzdő településeken jó megoldás lehet a családi bölcsődék kialakításának ösztönzése, ez esetben azonban nem lehet számolni hasonló
megtérüléssel, mert több esetben is a gyermek szociális helyzete, nem pedig a
szülő munkavállalása fogja jogalapját képezni a gyermek bölcsődei felvételének.
Ennek megfelelően a működtetéshez is szükséges hozzájárulni: amennyiben az
önkormányzat nem tudja kifizetni az előző fejezetben említett évi 3 millió Ft-ot,
abban az esetben arra a központi költségvetés bölcsődeműködtetési támogatás
keretében fedezetet nyújthat. Ez még 300 ilyen intézmény esetében sem érné el
az 1 Mrd Ft-os előirányzatot, miközben 2016 végén összesen 655 település volt,
amely a „40 fős szabály” miatt bölcsődei szolgáltatás létesítésére volt kötelezve.
Ez a szám már most jóval alacsonyabb.
Az előző fejezetben röviden foglalkoztunk a munkahelyi bölcsődék finanszírozásával is.
Forprofit fenntartású munkahelyi bölcsődék esetében a magasabb térítési díjra megoldást
jelenthet, ha az állam adókedvezmény formájában hozzájárul, hogy a munkahelyi bölcsődébe járó gyermek szülőjének szociális hozzájárulási adóját – amennyiben a szülő a
cég munkavállalója – ne kelljen befizetnie a vállalatnak, hanem azt a bölcsőde működtetésére fordíthassa. Ez egy, a KSH szerinti 2017. szeptemberi (292.900 Ft) esetében mintegy 57.000 Ft/hó összeget jelent, azaz a dolgozóknak a saját bérükből már csak 4–6
ezer Ft-ot kellene a bölcsődei hozzájárulásra költeniük.
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2.8. GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA
2.8.1. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
Jelen fejezet bemutatja azt, hogy a szolgáltatás működtetéséhez milyen forrásokból és
milyen feltételekkel vehet igénybe finanszírozást a szolgáltató.
A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó átmeneti gondozás több különböző, egymásra épülő, egymást kiegészítő elemből áll, amelynek egyik eleme, intézménytípusa a
gyermekek átmeneti otthona.
A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött
vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek
helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei
miatt veszélyeztetett. A szolgáltatás csak a szülő kérésére, illetve beleegyezésével vehető igénybe.
A szolgáltatást a 20.000 főnél nagyobb lakosságszámú önkormányzatoknak, és a Fővárosi kerületi önkormányzatoknak kötelező biztosítaniuk.
A szolgáltatás finanszírozásának legfontosabb elemei az állami normatíva, a fenntartó
önkormányzat támogatása és a térítési díj.
Állami támogatás
A támogatást a mindenkori költségvetési törvény szabályozza. Eszerint a települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott (a jogszabályoknak megfelelően működtetett) gyermekek és családok átmeneti gondozását
biztosító intézmények egyes kiadásaihoz.
A támogatás két részből tevődik össze, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai
dolgozók normatív bértámogatásából és az intézményüzemeltetési támogatásból.
Szakmai dolgozók bértámogatása
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2018-ban
2.606.040 forint/számított létszám/év, amely a bruttó béren kívül tartalmazza a munkaadói járulékokat is. Visszaosztva ezt egy dolgozó havi – munkaadói közterhek nélküli bruttó bérére, a normatív támogatás havi bruttó 180.000 forint átlagos állami hozzájárulást (átlagbért) jelent.
A dolgozói létszám kiszámítását szintén az aktuális költségvetési törvény tartalmazza,
eszerint fő szabályként 1 fő intézményvezető (szakmai vezető) és 4 ellátottanként 1 fő
szakmai munkatárs (segítő) finanszírozható.
Bár a költségvetési törvény – finanszírozást meghatározó – leírása bonyolultnak tűnik, a
képlet elég egyszerű. Az intézményeknek meg kell becsülni egész évre az ellátotti létszámot, azt elosztani néggyel, és ez eredményezi az elismert, elszámolható szakmai
munkatársi létszámot. Ha ezt megszorozzuk a költségvetési törvényben meghatározott
fix összeggel, megkapjuk az intézmény bértámogatási finanszírozását.
A normatívával való elszámolás pedig már a szolgáltatási nyilvántartásban (KENYSZI –
TEVADMIN rendszerben) szereplő tényleges adatok alapján történik.
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Intézményüzemeltetési támogatás
A félrevezető név ellenére a szakmai dolgozók bértámogatása melletti, másik rendszeres
állami finanszírozás nem kizárólag az intézmény műszaki típusú üzemeltetésének támogatását jelenti, hanem az intézményvezető és a nem szakmai munkatársak béréhez, járulékaihoz való hozzájárulást. Emellett pedig a szakmai dologi kiadások, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások állami támogatását.
A finanszírozás nem normatív alapon működik, évente kell az önkormányzatoknak kérvényezni, odaítélése pedig nem automatikus, összege jogszabályban nem lefektetett, változó.
A költségvetési törvény alapján az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján - a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért
felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az előző év végéig döntenek.
A támogatás összege a tervezett összes éves szintű intézményüzemeltetési kiadás plusz
az intézményvezető szakmai dolgozók átlagbére alapján számolt bérköltsége, mínusz a
várható térítési díj bevétel.
Támogatás = intézményüzemeltetési kiadások + intézményvezető bére – térítési díj

Térítési díj
A személyi térítési díj megállapításánál a gyermekek átmeneti gondozása esetében a
gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.
A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg. A fizetendő térítési díj nem
haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 25 %-át (több gyermek esetében 50 %át).
A helyi önkormányzat alkothat rendeletet a személyi térítési díj összegére vonatkozóan.
A fenntartó mérsékelheti és méltányosságot gyakorolhat a gyermekek átmeneti otthona
ellátásáért fizetendő személyi térítési díj tekintetében.
Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett
jövedelemmel nem rendelkezik.

2.8.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
A gyermekek átmeneti otthona finanszírozásának alapjait az előző fejezetben bemutattuk. A kiadások költségszerkezete vizsgálatunk alapján az alábbi fő elemekből tevődik
össze:


Személyi juttatások és járulékok,



Épületüzemeltetés (gáz, villany, csatorna),



Célcsoport részére biztosított anyag- és egyéb költség (zsebpénz, tisztálkodó szerek, gyógyszer, ruha, egyéb kisértékű eszközök),



Munkatársak dologi költsége (munkaruha, irodaszer, tisztítószer).

A gyermekek átmeneti otthona 24 órán át nyitva tartó intézmény, tehát a munkatársak
bérköltsége nagyobb, mint egy átlagosan napi 8 órát működő szolgáltatás esetében. A
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vizsgált intézmények adatai alapján kijelenthető, hogy a szakmai munkatársak bérköltsége jelenti a legnagyobb kiadást, 75-80 százalékát a teljes kiadási költségeknek. A második legfontosabb kiadási tétel az épületüzemeltetés, majd a bentlakó gyermekeknek
biztosított anyagok költsége, és a munkatársakhoz kapcsolódó dologi költségek.
Emiatt az állami támogatás keretében a szakmai dolgozók bértámogatása és az intézményüzemeltetési támogatás a két fő elem, amennyiben ez arányban áll a (kötelezően)
foglalkoztatott munkatársak bérköltségével, akkor méltányos, feladatarányos finanszírozásról beszélhetünk.
A vizsgált önkormányzatok esetében a térítési díj a kiadásokhoz viszonyítva kis összeg, a
családok átmeneti otthonainál is elenyészőbb tétel a kiadásokhoz képest, 1-2 százalék.
Ennek legfőbb oka, hogy a szolgáltatást döntően nagyon alacsony jövedelemmel rendelkező családok veszik igénybe, így a térítési díj is alacsony összegű.
Az önkormányzatoknak átlagosan a kiadások 15-20 százalékát kell fedezni a közvetlen
állami bevételek mellett az intézmények működése érdekében. Ez teszi lehetővé a jogszabályoknak megfelelő, de csak a kötelező feladatokat alapszinten ellátni tudó működést. A legáltalánosabb problémákat az infrastruktúra hiányosságai és az innovatív, új
humán segítő szolgáltatások finanszírozása jelentik.
Az átmeneti otthonok esetében az alap, jogszabályban megfogalmazott kötelező előírásokon túl a következő – többletfinanszírozással járó - plusz elemeket javasoltuk a második és harmadik szolgáltatási szint kialakításához:
Második szolgáltatási szint


A gyermekek átmeneti otthona helyettes szülői hálózat működtetését biztosítja.



A 12 – 24 év közötti gyermekek, fiatalok részére a gyermekek átmeneti otthona 8
fős átmeneti lakásotthont működtet.



Egy-egy gondozási csoportban legfeljebb 8 fő helyezhető el.



Az átmeneti otthonban legfeljebb 3 gondozott gyermek helyezhető el egy hálószobában, ahol az egy főre eső négyzetméter minimum 6 m2 kell, hogy legyen.



Az ellátottak részére mindennap biztosítani kell nevelő vagy felügyelő által szervezett, koordinált szabadidős programot, hétvégén minimum egy külső helyszíni
programot.

Harmadik szolgáltatási szint


Minden megyeszékhelyen működtetni kell egy gyermekek átmeneti otthonát.



Minden járásszékhelyen legalább egy 8 férőhelyes gyermekek átmeneti lakásotthonát, és minimum 6 fős helyettes szülői hálózatot kell kialakítani, a megyeszékhelyen működő átmeneti otthon szakmai koordinálásával.

A javasolt minőségi fejlesztéshez kapcsolódó költségeket nehéz megbecsülni, mert javaslatunk szerint egyrészt a gyermekek átmeneti otthonainak fejlesztését a családok átmeneti otthonainak és a helyettes szülői hálózatnak az együttes, egymásra építő, közös fejlesztésével szükséges végrehajtani. Másrészt nem csak a jelenleg működő gyermekek
átmeneti otthonainak fejlesztésére van szükség, hanem új intézmények létrehozására.
Ennek oka, hogy az átmeneti ellátás országos lefedettsége rossz, és nem biztosítja a
tényleges állampolgári igények kielégítését. Kevesen vannak, és területileg nem arányosan helyezkednek el a 20 ezer fő lakosságszám feletti települések az országban (ahol
kötelező biztosítani az ellátást), emellett pedig több olyan önkormányzat sem működteti
az ellátást, akinek kötelező lenne.
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A működési engedély adatok alapján összesen 23 önkormányzati fenntartású intézmény
működik az országban, ebből 8 Budapesten. A szolgáltatási szintek viszonylatában meg
lehet határozni ennek a 23 intézménynek a – döntően infrastrukturális, kisebb léptében
humán - fejlesztési költségeit, a magasabb szintű szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó elvárásokat, de fontos figyelembe venni az előzőekben kifejtett problémákat, az ellátatlan
igényeket, a kapcsolódó ellátások összehangolt fejlesztésének fontosságát.
A helyettes szülői hálózat teljes kialakítása ezen intézmények vonatkozásában közepes
volumenű fejlesztést jelent; a kialakítás inkább csak szervező munkát és a helyettes szülők képzését, vizsgadíját takarja, a nagyobb költségek a fenntartás során jelennek meg.
A 23 jelenleg működő önkormányzati intézményhez 324 engedélyezett férőhely kapcsolódik, ha helyettes szülőként potenciálisan 4 gyermek ellátását számoljuk, akkor országosan 81 helyettes szülő alkalmazása szükséges. Ez intézményenként 3 és 6 szülővel
számolva 13,5 – 27 millió forint költséget jelent éves szinten, ami a bérköltségből, a
gyermekenkénti nevelési díjból, gyermekek ellátmányából tevődik össze. Országosan ez
évente 365 millió plusz kiadást, állami támogatást jelent, amit a szakmai dolgozói bértámogatásban és az intézményüzemeltetési támogatásban lehet megjeleníteni.
Amennyiben a jelenlegi önkormányzati intézményrendszeren túlmutató fejlesztés indul
el, arányosan lehet a fenti kalkulációval számolni, akár a nonprofit, egyházi szolgáltatások fejlesztése, akár újabb önkormányzati szolgáltatások létrehozása a cél.
A javasolt lakásotthonok kialakítása, működtetése a nagyobb gyerekek, fiatalok részére
biztosíthat családiasabb, a társadalmi integrációt jobban elősegítő ellátást. A fejlesztést a
helyettes szülői hálózat bővítésével összhangban érdemes csak megcélozni, egyszerre
mindkettőre nincs szükség. A helyettes szülői hálózat kialakítása olcsóbb, a leginkább
családi ellátást biztosítja, de nem minden gyermek helyezhető el ebben az ellátási formában (tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekek, testvérek együttes elhelyezésének nehézsége, közlekedési nehézségek, stb). A lakásotthon az intézményi ellátáshoz
képest tud családiasabb, élhetőbb átmeneti környezetet biztosítani.
A 23 jelenlegi átmeneti gyermekotthon vonatkozásában 50 millió forint egyszeri beruházással számolva 1,135 milliárd forintból ki lehet építeni az intézményekhez kapcsolódó
lakásotthonokat, illetve ezt az összeget tovább számolva el lehet indulni a jelenlegi intézményrendszer bővítése irányába.
A második szolgáltatási szinthez kapcsolódóan a jelenlegi intézmények közvetlen infrastrukturális és humán fejlesztésére vonatkozóan is fogalmaztunk meg javaslatot. Eszerint
átgondolandó a gondozási csoportok 12 főről 8 főre csökkentése, ami plusz gondozói létszámot indukál, és az egy szobában elhelyezhető gyermekek számának csökkentése, ami
pedig a legtöbb helyen infrastrukturális fejlesztést kíván.
A jelenlegi szabályozás egy (12 fős) gyerekcsoportra előírt 1 fő nevelő, 1 fő gyermekvédelmi asszisztens, 3 fő gyermekfelügyelő létszám változatlanul hagyása mellett, de 8 fős
gyerekcsoportra számolva egy 24 fős (tipikus létszámú) intézményben az alábbiak szerint változna a létszám és a kapcsolódó finanszírozás egy következő szolgáltatási szinten.
48. táblázat: Szolgáltatási szinteken a létszám és a kapcsolódó finanszírozás változása

1. szint – 12 fős
gyermekcsoport
Kötelező szakember-létszám

10 fő

1. szint éves
bérköltség
29.750.000 Ft.
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gyermekcsoport
15 fő

2. szint éves
bérköltség
44.625.000 Ft.
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24 főre

Az infrastrukturális fejlesztés (kényelmesebb szobák, nagyobb egy főre jutó négyzetméter, kevesebb gyermek egy szobában) az emberibb körülmények biztosítás érdekében
döntően felújítást, kisebb mértékben új építést jelent. Ha intézményenként 100 millió
forinttal számolunk, ez 2,3 milliárd forintot jelent egyszeri beruházásként a 23 gyermekek átmeneti otthona vonatkozásában, amit pályázati forrásokból lehetne megvalósítani.
Ez az éves működési költséget később jelentősen nem befolyásolja, és új munkatársakat
sem igényel.
A harmadik szolgáltatási szintre tett javaslat egy csak hosszú távon megvalósítható, jelentős fejlesztést kívánó elképzelés, amely szintén a kapcsolódó más átmeneti ellátások
fejlesztésével együtt értelmezhető. Lényege a teljes területi lefedettség és leginkább családbarát ellátás kialakítása, ahol minden járásban található legalább egy átmeneti lakásotthon. Jelenleg ezt a becsült 10 milliárd forint körüli összeget csak uniós forrásból valószínűsíthető előteremteni, de eredményeképpen tényleg egy mindenhol jelenlévő, stabil
szolgáltatási háló alakulna ki.

2.8.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Ebben a fejezetben a jelenlegi finanszírozási megoldást vizsgáljuk meg a projekt keretében felállított szempontrendszer alapján.
Az átmeneti gondozás azon kiskorúak és családjaik segítésére hivatott, ahol a szülő
egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása
miatt a gyermek nevelését a családban nem lehet biztosítani, vagy egy család a lakhatásával szorosan összefüggő problémát egy adott élethelyzetben nem tudja megoldani.
A gyermekek átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven gyermek teljes
körű ellátását biztosítja. A szakmai programban meghatározott elvek szerint kialakított
kisközösségekben (csoport) kell biztosítani a gondozott gyermekek nevelését, gondozását. Egy csoportban legfeljebb 12 fő helyezhető el.
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek
megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi
ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.
Ezekből a kötelező szolgáltatási elemekből következnek a szolgáltatás legfontosabb költségelemei; az ingatlan biztosítása, fenntartása, üzemeltetése, a humán erőforrás biztosítása, a szükséges tárgyi feltételek nyújtása. Az átmeneti otthonnak helyet biztosító ingatlan fenntartása és üzemeltetése és a munkatársak finanszírozása a legmeghatározóbb
költségelemek.
A jogszabályok pontosan meghatározzák azokat a minimumfeltételeket, amelyeket a
szakmai munkatársak és a fizikai körülmények vonatkozásában biztosítani szükséges.
A gyermekek átmeneti otthona köteles minden csoport számára önálló lakóteret biztosítani, amely:


hálószobákból,



közös nappali szobából,



konyha/étkezőből, valamint
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fürdőszobából és nemenkénti illemhelyekből áll, továbbá



a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszerelt.



Egy hálószobában legfeljebb 4 gondozott gyermek helyezhető el.

A gyermekotthonban minimálisan biztosítandó lakóterület-igény:


0-3 éves korosztály részére csoportonként,
gyermekszoba a hozzá kapcsolódó fürdőszobával: 28 m2,
terasz levegőztető ágyak részére: 20 m 2,
kert: 100 m2.



3 évnél idősebb korosztály részére gyermekenként: 12 m2.

A gyermekek átmeneti otthona az alábbi szakértői gárdával kell, hogy rendelkezzen:


1 fő intézményvezető/szakmai vezető,



gyermekcsoportonként (max. 40 férőhely, max. 12 gyermek/csoport),
1 fő nevelő,
1 fő gyermekvédelmi asszisztens,
3 fő gyermekfelügyelő.
 10 óra/hét munkaidőben családgondozó



40 gyermekenként
1 fő pszichológiai tanácsadó,
1 fő gyermekvédelmi ügyintéző vagy növendékügyi előadó.

Ez 40 gyermekkel, 4 darab 10 fős csoporttal számolva minimum 22,25 fő szakmai munkatársat (segítőt) jelent. (Csoportonként 5 fő segítő, plusz 1-1 fő pszichológus, gyermekvédelmi ügyintéző és egy negyed állásban alkalmazott családgondozó.)
Egy szakmai dolgozó bértámogatása 2018-ban 2.606.040 forint, azzal a feltétellel, hogy
4 ellátottanként lehet 1 fő dolgozót finanszírozni. A fentiekben leírt szakmai előírások a
munkatársak vonatkozásában egyáltalán nincsenek összhangban a finanszírozással. Miután 4 fő ellátott után finanszíroz az állam 1 fő szakdolgozót, 40 ellátott gyermek után 10
fő bére kerül támogatásra, de a fenti példa mutatja, hogy a jogszabályi előírások alapján,
életszerű csoportszervezéssel több, mint 20 fő munkatársra van szükség.
De ha csak 12 fő az átmeneti otthon létszáma, akkor is több, mint 5 fő szakmai munkatárs alkalmazása kötelező, a finanszírozott 3 fővel szemben.

2.8.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Az elismert szakmai dolgozói létszám finanszírozását a szakmai előírásokhoz szükséges
igazítani. Ez a minimum szinten azt jelenti, hogy ha a jogszabályok alapján 12 főre (egy
gyermekcsoport maximális létszáma) minimum 5,85 fő munkatársat kell alkalmazni (5 fő
kötelező gyermekcsoportonként, plusz arányosan a 40 főre kötelezően alkalmazandó
munkatársak), akkor a finanszírozás nem lehet 3 fő (12 fő / 4). Ehelyett javasolt minimum a gyermekcsoportonként előírt 5 fő bérének támogatása, ezzel megközelítőleg a
valós humán erőforrás szükséglet kerülhetne finanszírozásra.
Nem közvetlenül érinti a jelenlegi finanszírozási rendszert, de komoly hatása lenne az
állami finanszírozásra, ha a gyermekek átmeneti otthona nagyobb területi lefedettséggel
lenne elérhető. Jelenleg csak a 20.000 főnél nagyobb lakosságszámú önkormányzatok és
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a Fővárosi kerületi önkormányzatok számára kötelező a szolgáltatás biztosítása, mialatt
igény az ország minden részén van az ellátására.
A szolgáltatás esetében fontos szempont, hogy az átmeneti nevelésbe vett gyermekekkel
állandó kapcsolatot tudjon tartani a szülő, és a gyermek az addig látogatott intézményben (óvoda, iskola) maradhasson. Ezért az ellátást a lakóhelyhez közel, pl. járásközpontokban javasolt megszervezni. A jelenlegi szabályozás a városhiányos, alacsony lakosságszámú térségekben élők számára sokkal nehezebben elérhető, mert a „legközelebbi”
20.000 fős település messze van. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyében csak a megyeszékhely települések érik el a 20 ezer főt, de Baranya és Somogy megyében is csak
két-két település haladja meg ezt a létszámot, a megyeszékhely településekkel együtt.
Ezen térségekben, és az ehhez hasonló területeken a jogszabály lakóhelyhez közeli ellátásra vonatkozó előírásai betarthatatlanok, a területi egyenlőtlenségek kiugróan jelennek
meg a szabályozás hatására.
Emellett az is fontos körülmény, hogy bár a jogszabály kötelezővé teszi, a Budapesten
kívüli 59 húszezer fő lakosságszám feletti településen sincs mindenhol gyermekek átmeneti intézménye. A KENYSZI- TEVADMIN rendszer adatai alapján mindösszesen 23 önkormányzat tart fent ilyen ellátást.
A szolgáltatásnyújtás térbeli szempontjait együtt kell átgondolni a családok átmeneti otthona és a helyettes szülő szolgáltatásokkal (a gyermekek átmeneti gondozása mindhárom ellátási típusban, sürgős esetben pedig gyermekotthonban is biztosítható.)
A 2 intézményi szolgáltatás közül a gyermekek átmeneti otthonát veszik igénybe a legkevesebben. A helyettes szülői hálózatot minden települési önkormányzatnak biztosítania
kell, ahol család- és gyermekjóléti szolgálat működik (a szolgálat feladata a hálózat megszervezése), tehát elvileg ebben az esetben egy területileg teljesen lefedett szolgáltatásról beszélünk. Ez viszont értelemszerűen csak a gyermekek ideiglenes elhelyezését szolgálja, családok nem tudják igénybe venni. De itt is fontos megemlítenünk, hogy a
KENYSZI hivatalos adatai szerint mindösszesen 21 önkormányzati fenntartású helyettes
szülői hálózat, és 40 nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás működik.
Mindez elenyésző az igényekhez (problémákhoz) mérten, s a szolgáltatás az ország nagy
részén nem is elérhető.
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2.9. CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA
2.9.1. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó gyermekek átmeneti gondozása több különböző típusból áll, amelynek egyik intézménytípusa a családok átmeneti otthona. A családok átmeneti otthonában nyújtott segítség célja, hogy a lakhatási gondokkal küzdő családok számára lehetőséget biztosítson a család egységének megtartására, és a szociális
munka eszközeivel támogassa a családot önálló életvitelük megtartásában, vagy annak
visszaállításában.
A szolgáltatást a 30.000 főnél nagyobb lakosságszámú önkormányzatoknak, és a Fővárosi kerületi önkormányzatoknak kötelező biztosítaniuk.
A szolgáltatás finanszírozásának legfontosabb elemei az állami normatíva, a fenntartó
önkormányzat támogatása és a térítési díj.
Állami támogatás
A támogatást a mindenkori költségvetési törvény szabályozza. Eszerint a települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott (a jogszabályoknak megfelelően működtetett) gyermekek és családok átmeneti gondozását
biztosító intézmények egyes kiadásaihoz.
A támogatás két részből tevődik össze, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai
dolgozók normatív bértámogatásából és az intézményüzemeltetési támogatásból.
Szakmai dolgozók bértámogatása
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2018-ban
2.606.040 forint/számított létszám/év, amely a bruttó béren kívül tartalmazza a munkaadói járulékokat is. Visszaosztva ezt egy dolgozó havi – munkaadói közterhek nélküli bruttó bérére, a normatív támogatás havi bruttó 180.000 forint átlagos állami hozzájárulást (átlagbért) jelent.
A dolgozói létszám kiszámítását szintén az aktuális költségvetési törvény tartalmazza,
mely szerint fő szabályként 1 fő intézményvezető (szakmai vezető) és 4 ellátottanként 1
fő szakmai munkatárs (segítő) finanszírozható.
Bár a költségvetési törvény – finanszírozást meghatározó – leírása bonyolultnak tűnik, a
képlet egyszerű. Az intézményeknek meg kell becsülni egész évre az ellátotti létszámot,
azt elosztani néggyel, és ez eredményezi az elismert, elszámolható szakmai munkatársi
létszámot. Ha ezt megszorozzuk a költségvetési törvényben meghatározott fix összeggel,
megkapjuk az intézmény bértámogatási finanszírozását.
Ezt az alapképletet finomítja az a kiegészítő szabály, miszerint csak 0,7-szeres szorzóval
kell figyelembe venni az ellátotti létszám kiszámításánál a külső férőhelyen elhelyezett
személyeket. A normatívával való elszámolás pedig már a szolgáltatási nyilvántartásban
(KENYSZI – TEVADMIN rendszerben) szereplő adatok alapján történik.
Intézményüzemeltetési támogatás
A félrevezető név ellenére a szakmai dolgozók bértámogatása melletti másik rendszeres
állami finanszírozás nem kizárólag az intézmény műszaki típusú üzemeltetésének támogatását jelenti, hanem az intézményvezető és a nem szakmai munkatársak béréhez, járulékaihoz való hozzájárulást is. Emellett az intézményüzemeltetési támogatás biztosítja
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a szakmai dologi kiadások, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások állami támogatását.
A finanszírozás nem normatív alapon működik, évente kell az önkormányzatoknak kérvényezni, odaítélése pedig nem automatikus, összege jogszabályban nem lefektetett, változó.
A költségvetési törvény alapján az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján - a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért
felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az előző év végéig döntenek.
A támogatás összege a tervezett összes éves szintű intézményüzemeltetési kiadás plusz
az intézményvezető – szakmai dolgozók átlagbére alapján számolt – bérköltsége, mínusz
a várható térítési díj bevétel.
Támogatás = intézményüzemeltetési kiadások + intézményvezető bére – térítési díj
Térítési díj
A családok átmeneti otthona esetében a szolgáltatást a gyermekkel együtt igénybe vevő
szülő és nagykorú testvér számára is személyi térítési díjat kell megállapítani.
A személyi térítési díj megállapításánál a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.
A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az egy főre jutó
rendszeres havi jövedelem 50%-át.
Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett
jövedelemmel nem rendelkezik.

2.9.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
A családok átmeneti otthona finanszírozásának alapjait az előző fejezetben bemutattuk.
A kiadások költségszerkezete vizsgálatunk alapján az alábbi fő elemekből tevődik össze:


Személyi juttatások és járulékok,



Épületüzemeltetés (gáz, villany, csatorna),



Célcsoport részére biztosított anyagköltség (tisztálkodó szerek, gyógyszer, ruha,
egyéb kisértékű eszközök),



Munkatársak dologi költsége (munkaruha, irodaszer, tisztítószer).

Fontos kiemelni, hogy a családok átmeneti otthona 24 órán át nyitva tartó intézmény,
tehát a munkatársak bérköltsége nagyobb, mint egy átlagosan napi 8 órát működő szolgáltatás esetében. A vizsgált intézmények adatai alapján kijelenthető, hogy a szakmai
munkatársak bérköltsége jelenti a legnagyobb kiadást, 75-80 százalékát a teljes kiadási
költségeknek. A második legfontosabb kiadási tétel az épületüzemeltetés, majd a bentlakó családoknak, gyermekeknek biztosított anyagok költsége, amit a jogszabály is előír,
illetve a munkatársakhoz kapcsolódó dologi költségek.
Emiatt az állami támogatás keretében a szakmai dolgozók bértámogatása és az intézményüzemeltetési támogatás a két fő elem, amennyiben ez arányban áll a (kötelezően)
foglalkoztatott munkatársak bérköltségével, akkor méltányos, feladatarányos finanszírozásról beszélhetünk.
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A vizsgált önkormányzatok esetében a térítési díj a kiadásokhoz viszonyítva kis összeg,
körülbelül 5 százalék, aminek legfőbb oka, hogy a szolgáltatást döntően nagyon alacsony
jövedelemmel rendelkező családok veszik igénybe, így a térítési díj is alacsony összegű.
Az önkormányzatoknak szintén relatív kis összeggel kellett külön támogatást nyújtani az
intézmények működéséhez (5-10 százalék), ami ezáltal a jogszabályoknak megfelelő, de
csak a kötelező feladatokat alapszinten ellátni tudó működést tett lehetővé. A legáltalánosabb problémákat az infrastruktúra hiányosságai és az innovatív, új humán segítő
szolgáltatások finanszírozása jelentik.
Az átmeneti otthonok esetében az alap, jogszabályban megfogalmazott kötelező előírásokon túl a következő – többletfinanszírozással járó - plusz elemeket javasoltuk a második és harmadik szolgáltatási szint kialakításához:
Második szolgáltatási szint


Az intézmény köteles biztosítani az egyes családok elhelyezésére külön lakószobát
az alábbi feltételekkel:
lakószobánként önálló fürdőszoba;
a lakószobában egy ellátottra legalább 8 négyzetméter nagyságú lakóterület
jut;
a lakószoba berendezése teljes mértékben felszerelt (tv, hűtőszekrény, mosógép, internet elérés stb.)



Az intézménynek minimum az ellátható családok számával megegyező külső férőhellyel kell rendelkeznie.



A családok átmeneti otthonának minden családnak egy saját családgondozó mentort kell biztosítania.



A családok átmeneti otthonának szükség esetén segítenie kell a szülőket a
munkaerőpiaci integrációban - tanácsadó bevonásával.

Harmadik szolgáltatási szint


Az intézmény köteles az egyes családok elhelyezésére külön lakrészt biztosítani,
amely lakószobát, konyhát és fürdőszobát foglalnak magukba; és egy ellátottra
legalább tíz négyzetméter nagyságú lakóterület jut.

A javasolt minőségi fejlesztéshez kapcsolódó költségeket nehéz megbecsülni, mert javaslatunk szerint egyrészt a családok átmeneti otthonainak fejlesztését a gyermekek átmeneti otthonainak és a helyettes szülői hálózatnak az együttes, egymásra építő, közös fejlesztésével szükséges végrehajtani. Másrészt nem csak a jelenleg működő családok átmeneti otthonainak fejlesztésére van szükség, hanem új intézmények létrehozására. Ennek oka, hogy az átmeneti ellátás országos lefedettsége rossz, és nem biztosítja a tényleges állampolgári igények kielégítését. Kevesen vannak, és területileg nem arányosan
helyezkednek el a 30 ezer fő lakosságszám feletti települések az országban (ahol kötelező biztosítani az ellátást), emellett pedig több olyan önkormányzat sem működteti az
ellátást, akinek kötelező lenne.
A működési engedély adatok alapján összesen 46 önkormányzati fenntartású intézmény
működik az országban, ebből 21 Budapesten. A szolgáltatási szintek viszonylatában meg
lehet határozni ennek a 46 intézménynek a – döntően infrastrukturális, kisebb léptében
humán - fejlesztési költségeit, de fontos figyelembe venni az előzőekben kifejtett problémákat, az ellátatlan igényeket, a kapcsolódó ellátások összehangolt fejlesztésének fontosságát.
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Az önálló fürdőszobával, konyhával ellátott lakrészek kialakítása az emberibb körülmények biztosítás érdekében döntően felújítást, kisebb mértékben új építést jelent. Ha intézményenként 100 millió forinttal számolunk, ez 4,6 milliárd forintot jelent egyszeri beruházásként a 46 családok átmeneti otthona vonatkozásában, amit pályázati forrásokból
lehetne megvalósítani. Ez az éves működési költséget később jelentősen nem befolyásolja, és új munkatársakat sem igényel.
A külső férőhelyek biztosítását használt lakások vásárlásával lehet megoldani, ez területenként jelentősen eltérő összeg lehet. Az átlagos intézményi férőhelyszámot figyelembe
véve (az az önkormányzati intézmények esetében 22 fő), intézményenként 4-5 lakás
kialakítására lenne szükség az intézményi férőhelyeknek megfelelő külső férőhely biztosítása érdekében. Ez is egyszeri beruházásként átlagosan 100-120 millió forintba kerülhet
szolgáltatásonként, viszont már érezhetően megnöveli az éves működési költséget, amit
az állami intézményüzemeltetési költségségben lehet érvényesíteni. Ez éves szinten körülbelül plusz 4-5 millió forint üzemeltetési költséget jelent.
A családgondozói mentorrendszer kialakítása és a munkaerőpiaci tanácsadó alkalmazása
a munka átszervezésével és intézményeként 1 új szakmai munkatárs alkalmazásával, és
a tanácsadó heti 10 órás foglalkoztatásával megvalósítható, ami éves szinten szolgáltatásonként 3,5 millió forint plusz kiadást jelent. Ezt szintén az állami támogatás tudná fedezni.

2.9.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Az átmeneti gondozás azon kiskorúak és családjaik segítésére hivatott, ahol a szülő
egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása
miatt a gyermek nevelését a családban nem lehet biztosítani, vagy egy család a lakhatásával szorosan összefüggő problémát egy adott élethelyzetben nem tudja megoldani.
A családok átmeneti otthona által biztosított legfontosabb szolgáltatási elemek:


külön lakószobában, otthonszerű elhelyezés formában a szülő és gyermeke együttes lakhatásának biztosítása;



a szülő távolléte, illetve akadályoztatása esetén segítségnyújtás a gyermek ellátásához, gondozásához, illetve a napközbeni ellátáshoz való hozzájutásban;



a családok számára pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés segítségnyújtás;



az életvitelszerű tartózkodás lehetőségének, tisztálkodási, mosási, főzési lehetőségeknek, szükség szerint ruházat és élelmiszer, elsősegélyhez szükséges felszerelések biztosítása.



a textíliával történő ellátást és a személyes higiéné feltételeinek megteremtése.

A szolgáltatási elemekből következnek a szolgáltatás legfontosabb költségelemei: az ingatlan(ok) biztosítása, fenntartása, üzemeltetése, a humán erőforrás biztosítása, a szükséges tárgyi feltételek nyújtása. Az átmeneti otthonnak helyet biztosító ingatlan fenntartása és üzemeltetése, valamaint a munkatársak finanszírozása a legmeghatározóbb költségelemek.
A jogszabályok pontosan meghatározzák azokat a minimumfeltételeket, amelyeket a
szakmai munkatársak és a fizikai körülmények vonatkozásában biztosítani szükséges.
A családok átmeneti otthonának legalább 12, de legfeljebb 40 személy (felnőtt és gyermek együttes) ellátására kell alkalmasnak lennie. Az egyes családok elhelyezésére külön
lakószobát kell biztosítani.
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A családok átmeneti otthonában biztosítani kell:


az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét,



a tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget,



az étkezésre, közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket.



a textíliával történő ellátást és a személyes higiéné feltételeinek megteremtését,



a szükség szerint ruházatot és élelmiszert,



az elsősegélyhez szükséges felszereléseket.

A munkatársak vonatkozásában biztosítani kell az alábbi szakértőgárdát:


1 fő intézményvezetőt/szakmai vezető



12 – 25 férőhelyre
3 fő szakgondozó, gondozó
2 fő családgondozó



25 – 40 férőhelyre
4 fő szakgondozó, gondozó
2 fő családgondozó



Intézményenként összesen heti 10 órában (az ellátottak szükségletei szerint,
fenntartói
döntés
alapján)
pszichológiai
tanácsadó,
jogász,
fejlesztő pedagógiai tanácsadó.

Egy szakmai dolgozók bértámogatása 2018-ban 2.606.040 forint, azzal a feltétellel, hogy
4 ellátottanként lehet 1 fő dolgozót finanszírozni. A fentiekben leírt szakmai előírások a
munkatársak vonatkozásában nincsenek teljes összhangban a finanszírozással. Ha teljes
kihasználtsággal működik egy teljes év során az intézmény (a folyamatos várólisták alapján ez feltételezhető), akkor a legkisebb, 12 fős intézményben 5 fő „segítő” munkatárs
plusz 1 fő intézményvezető alkalmazása kötelező, de a 6 fő helyett csak 12/4, azaz 3 főt
finanszíroz az állam. 24 fő esetében egyenlítődik ki a finanszírozás és a szakmai létszám
(6 fő kötelező alkalmazása és 24/6, azaz 6 fő finanszírozása), viszont 25 fő esetében a
többlet-gondozó előírás miatt már megint alulfinanszírozott lesz az intézmény.
Nehezíti a létszám alapján történő finanszírozásból való intézményfenntartást, hogy az
otthonokban – egyébként szakmailag teljesen adekvát módon – a családoknak külön lakószobát kell biztosítani. A finanszírozás viszont nem családokra, hanem egyénekre van
kiszámolva, s nem biztos, hogy a külön lakószoba előírások miatt feltölthető az intézmény a maximálisan befogadható létszámmal.

2.9.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
A férőhelyek számát szakmailag indokolt volna nem férőhelyszámban, hanem családszámban meghatározni, mert az aktuálisan elhelyezhető személyek száma attól függ,
hány családot alkotnak, ugyanis a hatályos szabályozás alapján minden család külön
szobában helyezhető csak el. A finanszírozást pedig ehhez kellene, lehetne igazítani, ahol
a becsült létszám alapját nem az egyén, hanem a család jelentené, és a meghatározott
minimum szakmai létszámelőírások is ehhez igazodnának. Azzal a plusz elvi módosítással, hogy az elismert szakmai dolgozói létszám a minimum és nem a maximum elhelyezhető családokhoz (vagy egyénekhez) igazodna.
Nem közvetlenül érinti a jelenlegi finanszírozási rendszert, de komoly hatása lenne az
állami finanszírozásra, ha a családok átmeneti otthona nagyobb területi lefedettséggel
lenne elérhető. Jelenleg csak a 30.000 főnél nagyobb lakosságszámú önkormányzatok és
a Fővárosi kerületi önkormányzatok számára kötelező a szolgáltatás biztosítása, mialatt
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igény az ország minden részén van az ellátására. Nagyon fontos szempont az is, hogy a
szolgáltatás igénybevétele esetén a gyermek az addig látogatott intézményben (óvoda,
iskola) maradhasson. Ezért az ellátást a lakóhelyhez közel, pl. járásközpontokban javasolt megszervezni, módosítva. lejjebb szállítva a 30.000 fő feletti ellátási kötelezettséget.
A legnagyobb problémát a városhiányos térségek jelentik, ahol nincs elérhető közelségben olyan település, akinek kötelező lenne az ellátást biztosítani. 8 megyében csak a
megyeszékhelyek létszáma éri el a 30 000 főt. Ezen térségekben, és az ehhez hasonló
területeken a jogszabály lakóhelyhez közeli ellátásra vonatkozó előírásai betarthatatlanok, a területi egyenlőtlenségek kiugróan jelennek meg a szabályozás hatására. (Országosan mindösszesen 35 település létszáma van 30.000 fő fölött.)
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2.10. GYERMEKÉTKEZTETÉS
2.10.1. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A gyermekétkeztetés a gyermekvédelmi törvényben meghatározott természetbeni ellátás; a jogosult gyermek számára a települési önkormányzat vagy az egyházi, nem állami
fenntartású intézmény tekintetében az intézményfenntartó természetbeni ellátásként
biztosítja a szolgáltatást.
A gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítania a bölcsődében,
óvodában, a nyári napközis otthonban, az általános és középiskolai kollégiumban, az általános iskolai és a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, a fogyatékos gyermekek,
tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára
nappali ellátást nyújtó fogyatékosok nappali intézményében.
Emellett a bölcsőde, és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában a nyári szünet és a
tanítási szünetek időtartama alatt is biztosítani kell a gyermekétkeztetést.
A bölcsődei, óvodai gyermekétkeztetés biztosítása óvodai nevelési napokon az általa
fenntartott intézményekben a települési önkormányzat feladata.
A közigazgatási területén a települési önkormányzat biztosítja az étkeztetést a
Klebensberg Központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben iskolai tanítási
napokon; kollégiumban pedig a déli meleg főétkezésen és a két további étkezésen kívüli
további étkezéseket (szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is.)
Állami támogatás
A támogatást a mindenkori költségvetési törvény szabályozza. Eszerint a települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini
bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek
számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.
A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő
költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.
Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat
igényelhet támogatást.
A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy


az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító
intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,



a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét.

A támogatás két részből tevődik össze, az étkeztetési feladatot ellátók normatív bértámogatásából és az intézményüzemeltetési támogatásból.
Emellett támogatás illeti meg a gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat is, az étkezési adagok száma alapján.
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Étkeztetési feladatot ellátók bértámogatása
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2018-ban
1.900.000 forint/számított létszám/év, amely a bruttó béren kívül tartalmazza a munkaadói járulékokat is. Visszaosztva ezt egy dolgozó havi – munkaadói közterhek nélküli bruttó bérére, a normatív támogatás havi bruttó 131.000 forint átlagos állami hozzájárulást (átlagbért) jelent. (A minimálbér 2018-ban bruttó 138.000 Ft.)
A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezésére, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadásra fordítható.
A dolgozói létszám kiszámítását szintén az aktuális költségvetési törvény tartalmazza, s
bár a költségvetési törvény – finanszírozást meghatározó – leírása bonyolultnak tűnik, a
képlet valamennyire nyomon követhető. (Az összes szociális és gyermekjóléti ellátás között itt sikerült a legkevésbé érthető finanszírozást hozzárendelni a szolgáltatáshoz, ez az
alábbi képletek alapján azonnal látható.)
Az intézményeknek meg kell becsülni egész évre az ellátotti létszámot, s az alábbi különböző létszám-kategóriák alapján jár a dolgozók finanszírozása.
49. táblázat: A dolgozók létszám-kategória alapján számított finanszírozása
Ellátotti létszám

Dolgozói alaplétszám kiszámítása

1 – 100 fő
101 – 500 fő
501 – 1000 fő
1001 – 1500 fő
1500 fő felett

Ellátotti létszám / 25
(100/25+(Ellátotti létszám -100) /60)
(100/25+(500-100) /60+(Ellátotti létszám-500) /70)
(100/25+(500-100) /60+(1000-500) /70+(Ellátotti létszám-1000) /75)
(100/25+(500-100) /60+(1000-500) /70+(1500-1000) /75+(Ellátotti létszám-1500) /80

A fentieken túl a dolgozói alaplétszámot még be kell szorozni egy korrekciós szorzóval a
feladat-ellátási helyek száma alapján. 2-3 feladat-ellátási hely esetén 1,1; 4-6 feladatellátási hely esetén 1,2; míg 6 feladat-ellátási hely felett 1,3 a szorzó.
Ha az így megkapott dolgozói létszámot megszorozzuk a költségvetési törvényben meghatározott fix összeggel, megkapjuk az intézmény bértámogatási finanszírozását.
Tehát egy egyszerű, egy telephellyel rendelkező 100 fős iskola esetében 4 fő a finanszírozott létszám, az éves támogatás összege 7.600.000 Ft.
Egy 1000 fős, 5 feladat-ellátási hellyel rendelkező intézmény esetében a finanszírozott
dolgozói létszám: (100/25+(500-100) /60+(1000-500) /70) *1,2 =
(4+400/60+500/70) *1,2 = (4+6,7+7,1) *1,2 = 21,3 fő.
Ez összesen 40.470.000 Ft dolgozói finanszírozást jelent.
Intézményüzemeltetési támogatás
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk
biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyers-
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anyag- és dologi kiadásokhoz. A finanszírozás nem normatív alapon működik, évente kell
az önkormányzatoknak kérvényezni, odaítélése pedig nem automatikus, összege jogszabályban nem lefektetett, változó.
A költségvetési törvény alapján az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve - a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az előző év végéig döntenek.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja
meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.
A támogatás összege a helyi önkormányzati adatszolgáltatás alapján az intézményi
gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása mínusz a személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege.
Szünidei étkeztetés támogatása
A települési önkormányzatnak biztosítania kell a szünidei gyermekétkeztetés keretében a
szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést


a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére, illetve



további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek részére.

Az állami támogatásról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik, a támogatás öszszege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint.
50. táblázat: Egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével
történő támogatás meghatározása
Egy lakosra jutó adóerő-képesség
(forint)

Fajlagos összeg korrigált értéke az egy lakosra jutó
adóerő-képesség alapján
(forint/étkezési adag)

0-18 000

570

18 001-21 000

542

21 001-24 000

513

24 001-27 000

485

27 001-30 000

456

30 001-35 000

399

35 001-40 000

342

40 001-

285

Térítési díj
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a fenntartó a fenti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a
gyermekvédelmi törvényben meghatározott normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
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a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
nevelésbe vették;



az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
nevelésbe vették;
azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;



az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
számára, ha
nevelésbe vették, vagy
utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani


az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;



az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek;



tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára.

2.10.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
A gyermekétkeztetés finanszírozásának alapjait az előző fejezetben bemutattuk. A kiadások költségszerkezete jelentősen eltér a saját konyhát működtető és az ételt valamilyen
szolgáltatótól (más önkormányzat, önkormányzati intézmény konyhájáról, forprofit vállalkozástól) megvásárló önkormányzatok esetében.
A szolgáltatás nyújtása alapvetően az intézményekben történik, ott zajlik az adminisztráció, az étel előállítása vagy melegítése, elfogyasztása. A költségszerkezetet befolyásolja a
szolgáltatás nyújtásának módja, és hatással van rá, hogy milyen korcsoportnak biztosítják a szolgáltatást. Az előírt mennyiségi kritériumok különbözősége miatt más költsége
van az óvodás gyermekek és az iskolák alsós korcsoportjába tartozó gyermekek étkeztetésének, más a felsős korcsoportba tartozó gyermekek, és megint más a középiskolás
korcsoportba tartozó gyermekek ellátásának.
A kiadási költségek általában az alábbi fő elemekből tevődik össze:


Szakmai munkatársak személyi juttatása (bér és közterhek; adminisztratív munkatársak, élelmezésvezető),



Technikai munkatársak személyi juttatása (bér és közterhek; konyhai dolgozók,
szállítást végző munkatársak),
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Előállítás+nyersanyag összköltsége,



Üzemanyag és éves átlagos karbantartás/gépjármű.

Különböző méretű települések költségszerkezetét vizsgálva az alábbi sajátosságokat láthatjuk.
51. táblázat: Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiadások és bevételek különböző mérető települések esetében (2016-os adatok)
0 – 18 éves
Település
Település

lakosság-

fő
(aránya)

202 520

Bevételek (Ft.)

lakosok száma

száma (fő)

Debrecen

Kiadások (Ft.)

Bér és köz-

Dologi kiadá-

terhek

sok

Működési

Állami támo-

bevételek
(térítési díj)

35 201 (17

200 003

3 010 131

1 180

%)

938

250

531 623

gatás

1 297 581 922

Ajka

29 061

4355 (15 %)

48 533 100

240 103 438

89 520 431

145 119 562

Mátészalka

17 106

3 085 (18 %)

0

287 998 443

86 513 787

148 804 979

440

90 (20 %)

0

171 290

0

238 830

1.051

279 (27 %)

9 352 873

18 025 546

0

25 050 740

Alibánfa
Szalonna

A kiválasztott települések költségeiből látszik, hogy két önkormányzat is vásárolt szolgáltatásként biztosítja az ellátást a gyermekek részére (nincsenek személyi, csak dologi
költségek) a vizsgált másik 3 önkormányzat viszont saját konyhát üzemeltet és ilyen
módon működteti a gyermekétkeztetést. A települések lakosságszámának, így az ellátott
gyermekek arányában növekszik a személyi és dologi költségek egymáshoz viszonyított
arányán belül a dologi kiadások (döntően a nyersanyagok) nagysága. Amíg a legkisebb
településen ez 50-50 százalék, addig a 35 ezer gyermeket kiszolgáló Debrecen esetében
ez már csak 6 százalék személyi kiadást és 94 százalék dologi kiadást jelent.
A kisebb településeken a lélekszám és a 0-18 évesek arányához képest is jóval alacsonyabbak a kiadások, ennek oka, hogy nincsenek alapfokú intézmények (bölcsőde, óvoda), arányában is kevesebb gyermeknek kell biztosítani az ellátást.
Az egy gyermekre, egy étkezési napra jutó fajlagos költség meglehetősen szórt a települések esetében, a fenti önkormányzatok esetében 265 forinttól 395 forintig terjed.
A gyermekeket érintő kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma évről–évre
növekszik (részben a szabályok változása miatt, részben mert ténylegesen növekszik az
érintett gyermekek, az arra rászoruló családban élő gyermekek száma), ezért növekszik
az önkormányzati hozzájárulás összege is. A gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati
feladat maradt az iskolák állami fenntartásba vételét követően is, az önkormányzatok
jelentős része a fizetendő térítési díjat évek óta nem emelte, ezért is egyre nagyobb mértékben kell hozzájárulni a költségekhez.
A térítési díjak, amelyek a működési bevételek döntő részét képezik a költségszerkezeten
belül, önkormányzatonként eltérőek, ennek meghatározása a helyi képviselőtestület hatásköre. Fontos kiemelni, miként az előző fejezetben bemutattuk, hogy a gyermekétkeztetésen belül nagyarányú a szolgáltatást kedvezményesen vagy ingyenesen igénybevevők száma, és minél hátrányosabb helyzetű egy település, annál nagyobb ez az arány. A
vizsgált települések esetében átlagosan az alábbi térítési díjakat kell fizetni.
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52. táblázat: A vizsgált települések esetében átlagosan fizetendő térítési díjak
Ellátás típusa

Térítési díj

Óvodás gyermekek ellátása (napi 3 étkezés)

310 Ft/nap

Bölcsődei ellátás igénylése (napi 4 étkezés) esetén

390 Ft/nap

Iskolai napközbeni ellátás (napi 2 étkezés)

385 Ft/nap

Iskolai menzás ellátás (napi 1 étkezés)

310 Ft/nap

Egyre több saját konyhát üzemeltető településen kapcsolódik az étkeztetés biztosításához a települési önkormányzat tulajdonában álló kertekben, területeken, jellemzően
közmunka keretében megtermelt zöldségek, gyümölcsök felhasználása, amely az ellátási
lánc lerövidítése mellett a költségekre is pozitív hatással van.

2.10.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
A gyermek életkorának megfelelően valamennyi nevelési, tanítási napon étkezést kell
biztosítani:


a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére a reggeli főétkezést, a déli
meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,



a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani,



az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

Bentlakásos intézményben biztosítani kell az ellátott gyermek számára


az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon reggeli és vacsora főétkezést, és



az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és
vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket.

A gyermekétkeztetés a hátrányos helyzetű településeknek és gyermekeknek juttatott
ingyenes étkezés biztosítása révén eszközként szolgál a gyermekszegénység csökkentéséhez, a gyermekek alapvető szükségleteinek biztosításához.
Az igénybevevők és gondviselőik számára elég nagy kavarodást okoz, hogy pontosan ki
nyújtja a szolgáltatást, kihez lehet panasszal fordulni a gyermekétkeztetés esetleges minőségi hibáiért, vagy éppen a megállapított térítési díjak ügyében.
A jogszabályok pontosan meghatározzák azokat a minimumfeltételeket, amelyeket a
munkatársak és az étrend vonatkozásában biztosítani szükséges. Miután nagyon sok
esetben nem az önkormányzat által közvetlenül biztosított, hanem kiszervezett, vásárolt
szolgáltatásokról van szó, a feltételeket értelemszerűen a szolgáltatóra vonatkozóan kell
értelmezni.
Az étrend, az étlap és a nyersanyag-kiszabati ív összeállítását az élelmezésvezető végzi.
Az ételek elkészítését, az ételosztást a főzőkonyhán az élelmezésvezető felügyeli. Diétás
étrendet és diétás étlapot kizárólag dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember
tervezhet.
2014. óta nagyon pontosan és egységesen szabályozott az ételek nyersanyag, energia,
cukor és sótartalma, változatossága, s az, hogy milyen anyagokat lehet és nem lehet
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felhasználni az ételkészítés során. (Pl. az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő, állati eredetű fehérjeforrást
minden főétkezésnek tartalmaznia kell, nem lehet felhasználni sótartalmú ételport, leveskockát, ételízesítő krémeket stb.) Ez a szabályozás – bár kétségtelenül előremutató
az egészséges táplálkozás általános bevezetésében és egységes elterjesztésében – megemelte az ételek előállításának költségeit.
Az étkeztetésben dolgozók normatív bértámogatás havi bruttó 131.000 forint átlagos
állami hozzájárulást (átlagbért) jelent, ez az összeg - miután csak a kötelező minimálbér
2018-ban bruttó 138.000 Ft. – nem elegendő a munkatársak finanszírozásához, a térítési
díjak nem pótolják a különbözetet, ezért az önkormányzatoknak hozzá kell járulni a finanszírozáshoz. az átlagos hozzájárulás mértéke az étkeztetés teljes költségének kb.
20 %-a.
A Magyar Államkincstár országos átlagos adatai alapján a gyermekétkeztetés során a
kiadások többsége az étel előállításának költsége (egyéb folyó kiadás) 81,2%, a dolgozók
bére, személyi jellegű kiadások 16,4%, míg a konyhák felújítási, felhalmozási célú kiadásai 2,5%.
Az étkeztetés összesen adatait tekintve a gyermekétkeztetés kiadásainak lefedettsége
80,67%, míg szünidei étkeztetés kiadásainak lefedettsége 93,8%.
A területi egyenlőtlenségek megjelennek a gyermekétkeztetés jelenlegi rendszerében;
azokon a kistelepüléseken, ahol nincs konyha, a normatívából nemcsak az étel előállítását kell finanszírozni, de a máshonnan való szállítás költségét is. Továbbá, ahol nincs a
településen a gyerekek ebédeltetésére alkalmas közintézmény, ott a települések házhoz
szállítják a gyerekek részére a meleg ételt, de a szállítás költségei szintén nincsenek finanszírozva. A gyermekétkeztetés keretében a szünidei gyermekétkeztetés más módon
finanszírozódik, egyrészt figyelembe veszi a települések gazdasági erejét, másrészt a
szociális étkeztetéséhez hasonlóan, csak nagyságrendileg nagyobb összegben egy-egy
adag étel közvetlen költségét, egyben finanszírozza. Ez a jelenlegi megoldás a szegényebb települések esetében döntően fedezi a tényleges költségeket.

2.10.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
A gyermekétkeztetés esetében az alap, jogszabályban megfogalmazott kötelező előírásokon túl a következő – többletfinanszírozással járó - plusz elemeket javasoltuk közvetlenül
egy második és harmadik szolgáltatási szint kialakításához:
Második szint


A gyermekétkeztetés során biztosítani kell, hogy a déli meleg főétkezés alkalmával legalább 2 féle leves és 3 féle főfogás (amelyikből az egyik vegetáriánus étel)
közül lehessen előzetesen választani.



A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben minden munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes
képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.



A szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a települési önkormányzat szabadidős programokat köteles biztosítani a gyermekek számára a nyári szünet időtartama alatt.
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Harmadik szint


A gyermekétkeztetés során biztosítani kell, hogy
a déli meleg főétkezés során legalább 3 féle leves és 4 féle főfogás (amelyikből
az egyik vegetáriánus étel) közül,
a tízórai és uzsonna során legalább 2 féle ételből
lehessen előzetesen választani.



Az önkormányzat 50 fő gyermekenként minimum 1 fő programszervező animátort, és 1 fő nevelőt, gyermekfelügyelőt köteles biztosítani.

A minőség és az egyéni igények nagyobb kielégítése érdekében (ami a gyerekek részéről
a nagyobb arányú ténylegese igénybevételhez vezet) javasolt a választható menü bevezetése. Előírás lehet, hogy az önkormányzatoknak biztosítani kell a déli meleg főétkezés
során legalább 3 féle leves és 4 féle főfogás (amelyikből az egyik vegetáriánus étel) közül, a tízórai és uzsonna során legalább 2 féle ételből lehessen előzetesen választani.
Ehhez plusz-finanszírozás szükséges, ami a dolgozói finanszírozást (többféle étel elkészítése több munkaórát is igényel) és a nyersanyag költségeket is megemeli.
Emellett javasolt a szünidei gyermekétkeztetés és a kapcsolódó programok elérhetőségének bővítése, amihez szintén csak nagyobb állami támogatás mellett képzelhető el.
Javasolt, hogy a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben minden munkanapon köteles legyen megszervezni, és ennek keretén belül a szülő,
törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. A szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a települési önkormányzat szabadidős programokat legyen köteles biztosítani a gyermekek számára a nyári szünet időtartama alatt. Az önkormányzat 50 fő gyermekenként minimum 1 fő programszervező animátort, és 1 fő nevelőt, gyermekfelügyelőt tudjon biztosítani. Ehhez minimum az alábbi
finanszírozás szükséges:
53. táblázat: Egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével
történő támogatás meghatározása
Egy lakosra jutó adóerő-képesség
(forint)

Fajlagos összeg korrigált értéke az egy lakosra jutó
adóerő-képesség alapján
(forint/étkezési adag)

0-18 000

1000

18 001-21 000

950

21 001-24 000

900

24 001-27 000

850

27 001-30 000

800

30 001-35 000

700

35 001-40 000

600

40 001-

500

Ez azt jelenti, hogy a finanszírozás rendszerében meg kellene jeleníteni a szabadidős
programok támogatását is.
Emellett kiegészítő finanszírozás szükséges azokon a településeken, ahol a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény aránya meghaladja a 2,5 százalékot. RGYK szorzó = 1,1,
és ott, ahol a település vagy a közös önkormányzathoz tartozó települések lakosságszáma 1500 fő alatti. Itt a javasolt szorzó szintén 1,1.
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2.11. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
2.11.1. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
Jelen fejezet bemutatja azt, hogy a szolgáltatás működtetéséhez milyen forrásokból és
milyen feltételekkel vehet igénybe finanszírozást a szolgáltató.
A szociális alapszolgáltatások egyik formája az étkeztetés, melyet valamennyi önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.
A szolgáltatás finanszírozásának legfontosabb elemei az állami normatíva, a fenntartó
önkormányzat támogatása és a térítési díj.
Állami támogatás
A normatív támogatás összege évente 55.360 forint egy fő ellátottra számolva.
A támogatás a települési önkormányzatoknak a szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik, a támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.
Az ellátottak számát előzetesen kell megbecsülni a támogatás igénylésekor, az elszámolás során pedig az ellátásban ténylegesen részesülők igénybevételi naplója alapján összesített ellátottak számát kell megadni. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.
Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról társulás gondoskodik, úgy az
ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.
Térítési díj
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást
igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.
A szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon
állapítja meg.
A személyi térítési díj - szociálisan nem rászorult személyek kivételével - nem haladhatja
meg a rendszeres havi jövedelem 30%-át.

2.11.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
Az étkeztetés finanszírozásának alapjait az előző fejezetben bemutattuk. A kiadások költségszerkezete jelentősen eltér a saját konyhát működtető és az ételt valamilyen szolgáltatótól (más önkormányzat, önkormányzati intézmény konyhájáról, forprofit vállalkozástól) megvásárló önkormányzatok esetében. Általában az alábbi fő elemekből tevődik öszsze:


Szakmai munkatársak személyi juttatása (bér és közterhek; adminisztratív munkatársak, élelmezésvezető),
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Technikai munkatársak személyi juttatása (bér és közterhek; konyhai dolgozók,
szállítást végző munkatársak),



Irodaszerek, nyomtatás, papír stb. éves költsége,



Előállítás + nyersanyag összköltsége,



Üzemanyag és éves átlagos karbantartás/gépjármű.

Az adminisztrációhoz kapcsolódó költségek minden esetben jelentkeznek, ez jelenti az
étkeztetést igénylők adminisztrációját (szociális ellátás igénybevételéhez tartozó kérelmek kezelése, jövedelemvizsgálat, megállapodások megkötése stb.) és az adminisztráció
dologi kiadásait. Értelemszerűen az előállítás és a nyersanyagok költsége a legnagyobb
tétel, akár az önkormányzat keretein belül történik az étel előállítása, akár más szolgáltatót vesz igénybe a település.
Az állami támogatás adatai alapján (EBR 42) mintegy 1200 önkormányzat és 160 önkormányzati társulás biztosítja saját erőből az ellátást, a többi település esetében (1700
önkormányzat) vásárolt szolgáltatásként biztosítják azt.
A térítési díjak, amelyek a működési bevételek döntő részét képezik a költségszerkezeten
belül, önkormányzatonként eltérőek, ennek meghatározása a helyi képviselőtestület hatásköre. Több önkormányzatot vizsgálva nagyságendileg az alábbiak szerint alakulnak
átlagosan a térítési díjak:


30 000 Ft jövedelem alatt: az étkezés díja 0 Ft. - 180 Ft. /adag,



30 001 – 45 000 Ft jövedelem között: az étkezés díja 180 Ft. - 250 Ft. /adag,



45 001 – 70 000 Ft jövedelem között: az étkezés díja 300 Ft. - 450 Ft. /adag,



70 001 - 85 000 Ft jövedelem között: az étkezés díja 500 Ft. – 550 Ft. /adag,



85 001 Ft jövedelem felett: az étkezés díja 600 Ft. - 700 Ft. /adag-

A statisztikai adatok szerint a legmagasabb térítési díj 1800 Ft./nap önkormányzati feladatellátás esetében, és nagyjából 120 településen van 1000 Ft./nap felett a legmagasabb
díjszabás, de összességében ez mind nagyon messze van az átlagos díjaktól, és természetesen jövedelem függvényében ugyanezen településeken alacsonyabb árak is vannak.
A statisztikai adatok alapján az ellátottak 90 százaléka fizet térítési díjat az önkormányzatok részére; egyes önkormányzatok egyáltalán nem biztosítják térítésmentesen az ellátást, míg más esetben az öregségi nyugdíjminimum (jelenleg 28.500 Ft.) alatti jövedelem esetében sem az ételért, sem a szállításért nem kell térítést fizetni.
Az állami támogatás alapján pontosan megmondható, hogy településenként egy évben
hányan veszik igénybe ellátást. Az aprófalvak esetében 1-1 ellátottról van csak szó,
2017-ben 21 település volt olyan, ahol 1 fő vette igénybe a szolgáltatást, 256 településen
pedig csak 2 – 10 fő. Az állami normatíva adatok alapján 1.745 településen nem volt
igénybevevő (nem történt támogatás igénylés), aminek csak egyik magyarázata a szolgáltatást igénylők hiánya, a másik, hogy nincs szolgáltatás. A KSH adatai szerint 89 százalékos a szolgáltatás országos lefedettsége).
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Az alábbi táblázatban láthatóak csoportosítva a 2017-es igénybevevői létszámok:
54. táblázat: Étkeztetésben részesülők száma önkormányzatonként az állami támogatás alapján
(2017)
Igénybevevők

Önkormányzatok, önkormányzati társulások száma igénybevevői létszámonként

létszáma

Összes állami támogatás (Ft.)

(db.)

0 fő

1.745

0

1 – 10 fő

277

105.000.000

11 – 50 fő

690

1.046.000.000

51 – 100 fő

234

932.900.000

101 – 300 fő

147

1.357.900.000

301 - 500 fő

51

1.060.800.000

501 – 1000 fő

30

1.127.900.000

1000 fő fölött

4

353.671.000

Összességében mintegy 6 milliárd forint évente az állami támogatás. A költségszerkezet
vonatkozásában a különböző méretű településeket vizsgálva a költségek (kiadások és
bevételek) az alábbiak szerint alakulnak a szociális étkeztetés esetében. Miként láthatjuk,
a térítési díjak és az állami támogatás sehol nem elegendő a kiadások fedezése, de a 90
százaléktól a 34 százalékig széles skálán mozog a működési és állami bevételek és a kiadások aránya. A bevételek az ellátottak száma és a térítési díjak hasonlósága miatt nagyjából megegyeznek a két szélsőséges esetben (Debrecen, Ajka), a kiadások nagysága
viszont jelentősen különbözik.
55. táblázat: Szociális étkeztetéshez kapcsolódó kiadások és bevételek különböző mérető települések esetében (2016-os adatok)
Kiadások (Ft.)
Település

Ellátottak
száma (fő)

Bér és köz-

Dologi

terhek

kiadások

Bevételek (Ft.)
Működési
bevételek
(térítési díj)

Különbözet
Állami támo-

(Ft.)

gatás

Debrecen

355

72 722 012

77 151 158

31 796 983

19 652 800

98 423 387

Ajka

334

20 263 828

41 089 039

36 456 649

18 490 240

6 405 978

Mátészalka

54

2 610 648

9 091 890

4 970 110

2 989 440

3 742 988

Rétság

16

3 137 733

148 209

321 707

870 000

2 094 235

Kazár

18

1 989 163

53 952

320 815

1 015 000

707 300
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2.11.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Az étkeztetés önkormányzatok általi megszervezése tárgyi feltételeiben döntően a nappali ellátásokra épül. Többségében szociális konyháról (iskola, óvoda, bentlakásos intézmény) biztosított, illetve jellemző a vendéglátóhelyekről vásárolt élelmezés. Számos
esetben a szociális konyhát is vállalkozó üzemelteti.
Kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztásra nem mindenhol van lehetőség. A kistelepülésekre jellemző, hogy helyben már nem működik sem nappali ellátás, sem pedig főzőkonyha, az ebédet más településekről szállítják ételhordókban, és csak az adagolás történik helyben. Ezekben az esetekben a tárgyi feltételeket nem tudják biztosítani a helyben fogyasztáshoz, azaz nem áll rendelkezésre megfelelő, étkezésre alkalmas helyiség és
felszerelés, az iskolai, óvodai konyha esetén jellemzően csak a gyermekek számára biztosított étkező.
Többségében egyszeri meleg étel biztosításáról van szó, amelynél általában nem választható különböző menü.
A jogszabályok pontosan meghatározzák azokat a minimumfeltételeket, amelyeket a
szakmai munkatársak és a fizikai körülmények vonatkozásában biztosítani szükséges.
Miután nagyon sok esetben nem az önkormányzat által közvetlenül biztosított, hanem
kiszervezett, vásárolt szolgáltatásokról van szó, a feltételeket a szolgáltatóra vonatkozóan kell értelmezni.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen


koruk,



egészségi állapotuk,



fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,



szenvedélybetegségük, vagy



hajléktalanságuk miatt.

Amennyiben a lakosság szükségletei úgy kívánják, meg kell szervezni az étel


kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztását,



elvitelének lehetővé tételét,



lakásra szállítását.

Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeit is biztosítani
kell, ha ez helyben megoldható.
A szociális étkeztetés egységes normatívája 55 360 forint/fő/év. Azokon a településeken,
ahol nincs konyha, a normatívából nemcsak az étel előállítását vagy szolgáltatótól való
megvásárlását kell finanszírozni, de a máshonnan való szállítás költségét is. Emellett külön költséget jelent az étel házhozszállítása, illetve az étel helyben fogyasztását lehetővé
tevő infrastruktúra üzemeltetése is.
A normatíva egy főre és egy napra jutó összege 220 forint, ami önkormányzati kiegészítés nélkül nem elegendő megfelelő minőségű, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt előírások
betartásával készülő étkezés biztosítására.
A térítési díjak összege alacsony, mivel éppen az a rászoruló csoport veszi igénybe legnagyobb arányban az ellátást, akinek minimális jövedelme van.
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A becslések, szolgáltatók visszajelzése szerint egy adag előállítása költsége 600 forint
körül van, az állami 220 forintos támogatást ehhez a nagyságrendhez viszonyítva lehet,
kell értelmezni.
Új feladat ellátási, vagy inkább feladat helyettesítési megoldás egyre több önkormányzat
esetében, hogy (szociális) étkeztetés helyett népkonyhát működtetnek. Ebben az esetben
enyhébbek az előírások (leves és főétel helyett csak főételt kell biztosítani, nincs jövedelemvizsgálat, az igénybevételt egyszerű aláírással elegendő igazolni, nem kell TAJ szám
vagy egyéb módon beazonosítani az igénybevevőket), de ugyanaz a normatív támogatás
jár. Valójában ez nem felel meg a kötelező alapellátás biztosítása követelményének, ennek ellenére egyre nagyobb számban választják ezt a megoldást az önkormányzatok.

2.11.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
A szociális étkeztetés esetében az alap, jogszabályban megfogalmazott kötelező előírásokon túl a következő – többletfinanszírozással járó - plusz elemeket javasoltuk közvetlenül
egy második és harmadik szolgáltatási szint kialakításához:


Az étkeztetést az igénybevevők részére az év minden napján, munkaszüneti és
pihenőnapokon is biztosítani kell.



Az étkeztetés keretében napi háromszori főétkezést (ebből legalább napi egyszeri
meleg ételt) kell biztosítani.



Az étkeztetés során biztosítani kell, hogy a déli meleg főétkezés alkalmával legalább 2 féle leves és 3 féle főfogás (amelyikből az egyik vegetáriánus étel) közül
lehessen előzetesen választani.

A javaslatok mindegyike megvalósul már több önkormányzati szolgáltatás esetében, sok
helyen jellemző a 7 napos igénybevétel és a választható menü is. Előbbi indoka egyértelműen az a rászorultság, ami a szociális étkeztetés igénybevételére szorítja az igénybevevőket; munkaszüneti napokon ugyanúgy szükség van az ételre, mint hétköznapokon. A
választható menü pedig emeli a szolgáltatás színvonalát, nagyobb eséllyel jutnak megfelelő energia bevitelhez az ellátottak.
A javaslatok költségvonzatát tekintve az 5 napos helyetti 7 napos ellátás átlagosan 40
százalékkal emeli meg a kiadásokat, ez egy 50 főt ellátó önkormányzat esetében éves
szinten plusz 4,5 – 5 millió forint többletköltséget jelent. Viszont egyben emelkednek a
térítési díjak is az adagszámok növekedése miatt, a jövedelemhatárok miatt nem arányosan a kiadások növekedésével.
A választható menü nagyobb tervezést, koordinációt, de ugyanazon adagszám miatt jelentős kiadásnövekedést nem jelent.
A harmadik, legmagasabb szintű szolgáltatás esetében javasoljuk a reggeli és vacsora
biztosítását, ami csak az állami támogatás arányos emelkedésével valósítható meg, és
körülbelül 50 százalékkal emeli meg a kiadási költségeket.
A jelenlegi finanszírozás nem veszi figyelembe a települések közötti anyagi különbségeket, sem a rászorulók számát. Az itt javasolt finanszírozási megoldások a szünidei gyermekétkeztetés mintáján alapulnak, lényegük, hogy figyelembe veszik a települések eltérő
anyagi erőforrásait. A második javaslat emellett azon az új szakmai javaslaton is alapul,
miszerint az étkeztetés keretében napi háromszori főétkezést (ebből legalább napi egyszeri meleg ételt) kelljen biztosítani.
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Javaslat 1.:
56. táblázat: Állami (normatív finanszírozás, Javaslat 1.
Egy lakosra jutó adóerő-képesség

Fajlagos összeg korrigált értéke az
egy lakosra jutó adóerő-képesség
alapján (forint/étkezési adag)

(forint)
21 001-24 000

550

24 001-27 000

500

27 001-30 000

450

30 001-35 000

400

35 001-40 000

350

40 001-

300

Javaslat 2.:
57. táblázat: Állami (normatív finanszírozás, Javaslat 2.
Egy lakosra jutó adóerőképesség
(forint)

Fajlagos összeg korrigált
értéke az egy lakosra jutó
adóerő-képesség alapján

Fajlagos összeg korrigált értéke
az egy lakosra jutó adóerőképesség alapján

Meleg fő étkezés (ebéd)

Hideg étkezés (reggeli, vacsora)

(forint/étkezési adag)

(forint/étkezési adag)

21 001-24 000

550

275

24 001-27 000

500

250

27 001-30 000

450

225

30 001-35 000

400

200

35 001-40 000

350

175

40 001-

300

150
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2.12. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
2.12.1. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A szociális alapszolgáltatások egyik formája a házi segítségnyújtás, melyet valamennyi
önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy számára a saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ezt követően felmérik az igénylő egészségi, szellemi
és fizikai állapotát, megállapítják a gondozási szükséglet mértékét, és ennek megfelelően
a szükségletekhez igazodóan állapítják meg a részére nyújtott szolgáltatásokat.
A szolgáltatás finanszírozásának legfontosabb elemei az állami normatíva, a fenntartó
önkormányzat támogatása és a térítési díj.
Állami támogatás
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a
jogszabályoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint
illeti meg.
Az ellátásnak két típusa van, a gondozási szükséglet vizsgálata keretében kell megállapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. A házi segítségnyújtáson belül a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás, a szociális segítés keretében csak háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet kell biztosítani. A két ellátási formához különböző normatíva kapcsolódik:


Szociális segítés: 2018-ban évente 25.000 forint/fő,



Személyi gondozás: 2017-ban évente 210 000 forint/fő.

Szociális segítés
A támogatás a szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítés keretében kizárólag
szociális segítésre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával
összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem
fedezett részére használható fel.
A normatíva igénylésekor, a tervezés során a szociális segítés keretében ellátottak éves
becsült számát kell megadni, elszámoláskor a szociális segítésben részesülők tevékenységnaplója alapján ténylegesen ellátottak számát.
Személyi gondozás
A támogatás a szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. E feladat ellátásában
közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.
A normatíva igénylésekor, a tervezés során a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszáma alapján kalkulált
ellátotti létszámot kell megadni, elszámoláskor a személyi gondozásban részesülők tevékenységnaplója alapján ténylegesen ellátottak számát.
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Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.
Amennyiben a házi segítségnyújtásról társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál
figyelembe vett ellátotti létszám után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.
Térítési díj
A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre
fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani.
A házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított időt a jogszabály
szerinti tevékenységnapló11 alapján kell megállapítani.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a rendszeres havi jövedelem


25 %-át a házi segítségnyújtás esetében,



30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.

2.12.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
A házi segítségnyújtás finanszírozásának alapjait az előző fejezetben bemutattuk. A kiadások költségszerkezete vizsgálatunk alapján az alábbi fő elemekből tevődik össze:


Szakmai munkatársak bérköltsége (bér és közterhek),



Technikai munkatársak bérköltsége (jellemzően közfoglalkoztatás; bér és közterhek),



Irodaszerek, nyomtatás, papír stb. éves költsége,



Üzemanyag és éves átlagos karbantartás/gépjármű.

A vizsgált önkormányzatok esetében előre látható módon a szakmai munkatársak bérköltsége jelenti a legnagyobb kiadást, több, mint 90 százalékát a teljes kiadási költségeknek.
Különböző nagyságú és elhelyezkedésű településeket vizsgálva elmondható, hogy az állami támogatás és a térítési díj csak egy részét fedezik a kiadásoknak. Van olyan település, ahol ez az arány kevesebb, mint 30 százalék, és a nagyobb településeken sehol nem
éri az 70 százalékot. Miután a költségszerkezet legjelentősebb eleme a személyi kiadások, így az önkormányzatok közötti különbségek fő oka a helyi bérszínvonal, a dolgozók
leterheltsége (1 őre jutó kliensek száma), a közmunkások alkalmazásának nagyságrendje (bérül nem az önkormányzatot terheli).
58. táblázat: Házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadások és bevételek különböző mérető települések esetében (2016-os adatok)
Kiadások (Ft.)

Bevételek (Ft.)

Település
Település

(Kiadás – bevétel

Működési

lakosságszáma

Bér és köz-

Dologi

bevételek

(fő)

terhek

kiadások

(térítési

Különbözet

Ft.)
Állami támogatás

díj)

11

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről, 5-ös számú melléklet
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Kiadások (Ft.)

Bevételek (Ft.)

Település
Település

(Kiadás – bevétel

Működési

lakosságszáma

Bér és köz-

Dologi

bevételek

(fő)

terhek

kiadások

(térítési

Különbözet

Ft.)
Állami támogatás

díj)

Debrecen

202 520

15 348

31

188 495 974

581

579 937

31 00 000

- 140 364 618

Ajka

29 061

27 983 385

2 230 494

5 361 959

13 60 500

- 11 091 420

Mátészalka

17 106

23 562 104

838 717

1 610 552

8 482 500

- 14 307 769

3 560

0

3 620 487

4 664 720

1 660 800

+ 2 705 033

43 679

7 449 528

1 017 296

2 025 330

1 740 000

- 4 701 494

Felsőtárkány
Dunakeszi

A két ellátási típus a szolgáltatáson belül eltér abban a formában, hogy a szociális segítés
feladatai elláthatók közmunka keretében, míg a személyi gondozást kizárólag szakképzett munkatársak végezhetik. Az önkormányzatok jelentős része él is a közmunka lehetőségével, ezért a szociális segítés költségei ebben az esetben nem itt jelentkeznek, hanem a közmunkások foglalkoztatásánál.
Jellemző költség a gondozók közlekedésének finanszírozása, mert a szolgáltatás biztosítása egyrészt az igénybevevők lakásán történik, másrészt ezen túl is több szolgáltatási
elemhez kapcsolódik a közlekedés (például bevásárlás, gyógyszerbeszerzés a kliensek
részére). Ennek keretein belül jellemző a tömegközlekedés finanszírozása, a gépjárműhasználat költségeinek megtérítése, a sík területeken kerékpárok biztosítása.
A térítési díjak összege mind a szociális segítés, mind a személyi gondozás esetében önkormányzatonként nagyon eltérő, a KENYSZI – TEVADMIN rendszer adatai szerint a jövedelem függvényében még nem csökkentett óradíjak között a 3-4 ezer forintos óradíjak
a legmagasabbak, de ez egyáltalán nem jellemző térítési költség. Óránként 200 – 500
forint a legtipikusabb térítési díj az önkormányzatok esetében.

2.12.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy számára a saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ezt követően felmérik az igénylő egészségi, szellemi
és fizikai állapotát, megállapítják a gondozási szükséglet mértékét, és ennek megfelelően
a szükségletekhez igazodóan állapítják meg a részére nyújtott szolgáltatásokat.
A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által
felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási
szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében
szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.
A szociális segítés keretében biztosítani kell


a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
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a háztartási tevékenységben való közreműködést,



a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,



szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

A személyi gondozás keretében biztosítani kell


az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,



a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,



a szociális segítés keretében előírt feladatokat.

A szolgáltatási elemekből következnek a szolgáltatás fő költségelemei; elsődlegesen a
humán erőforrás biztosítása, és a munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása.
A KENYSZI - TEVADMIN adminisztrációs rendszer adatai alapján az elmúlt hónapokban
munkanapokon átlagosan 83 ezer fő vette igénybe a szolgáltatást, ami a szociális étkeztetés után a második legnagyobb igénybevevői kört jelenti.
A jogszabály pontosan meghatározzák azokat a minimumfeltételeket12, amelyeket a szolgáltatás nyújtása során biztosítani szükséges, ennek fő elemei a szükséges humán erőforrásra vonatkozó követelmények.
Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi
életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani.
Személy gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott
segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha
erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása,
fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.
Gondozás esetén a szociális gondozók havi számát a tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. Egy gondozó
közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Ellátotti szám számítása: 21 óra =
1 fő ellátott. Tehát átlagosan 1 gondozó havonta 7 ellátottat gondoz. Amiért az állami
támogatás (210.000 Ft. x 7 fő) / 12 hónap = 122.500 Ft. (Társulás keretében történő
feladatellátás esetén ennek az összegnek a 130 százaléka, azaz 159.250 Ft az állami finanszírozás.)
Ez az összeg nem áll arányban azzal a kiadással, amit egy szakképzett gondozó havi bére
(legalább a garantált bérminimum bruttó 180.500 Ft. + szociális hozzájárulási adó), utazási és egyéb költségeinek térítése jelent. Emellett probléma, hogy ez a finanszírozási
megoldás hatalmas adminisztrációs teherrel jár, naponta óra alapon vezetett tevékenységnaplók alapján kell kiszámítani az igénybevevők és a dolgozók létszámát. Más szociális szolgáltatások esetében ilyen típusú adminisztráció a finanszírozáshoz kapcsolódóan
nincs, s bár a cél a tényleges feladatalapú finanszírozás megvalósítása, az adminisztráció
éppen a feladatok megvalósításától viheti el az időt.
Személyi gondozás esetében szükséges lehet az önkormányzat kiegészítő támogatására,
mert a térítési díjak nem fedezik az állami támogatás és a kiadások közötti különbözetet.
12

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről.
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Az ellátást döntően időskorú nyugdíjasok veszik igénybe, alacsony jövedelemmel, emiatt
a térítési díj is minimális szintű.
A Magyar Államkincstár országos adataiból számított fajlagos költségekből az látszik,
hogy a kis- és közepes méretű településeken átlagosan 50%-ban, míg a 40 ezer fő feletti
településeken már több mint 80%-ban a települések egyéb forrásokból finanszírozzák a
házi segítségnyújtás kiadásait.

2.12.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
A házi segítségnyújtás esetében az alap, jogszabályban megfogalmazott kötelező előírásokon túl a következő – többletfinanszírozással járó - plusz elemeket javasoltuk közvetlenül egy második és harmadik szolgáltatási szint kialakításához:
Második szint


Az ellátást az év minden napján biztosítani szükséges.



Igény esetén az önkormányzat biztosítja a távgondozás lehetőségét. A távgondozás a következőket foglalja magában: emlékeztetők, éjjel-nappali felügyelet,
vészjelzés esetén a kapcsolatfelvétel különféle infokommunikációs eszközök révén.

Harmadik szint


Az ellátást az év minden napján, reggel 06.00 és este 10.00 között biztosítani
szükséges.

Az ellátás idejének, időtartamának bővítése a személyi gondozást érinti nagyobb mértékben, de amennyiben bővül az ellátás, a szociális segítés körébe tartozó feladatok időbeli
rugalmassága is hozzá tud kapcsolódni. Ez a rugalmasabb gondozási időszak azon igényeken alapul, miszerint nem csak hétköznap van szüksége egy idős embernek segítségre például a tisztálkodásban, étkezésben való támogatásban. A javaslat a gondozóktól
rugalmasabb munkaidőt igényel, de több gondozóra, hétvégi pótlékok tervezésére is
szükség van.
A működési engedélyek adatai alapján 1027 önkormányzat 63.920 férőhellyel üzemelteti
ezt a szolgáltatást, a napi átlagos igénybevétel 40.000 fő, körülbelül 62 százalék. Emiatt
a módosításra vonatkozó javaslat igen jelentős forrásbővítést kíván, de igen jelentős minőségfejlesztést is jelent. Ha csak az igénybevételi adatokkal számolunk, akkor is 1.000
– 1.200 új munkatárs alkalmazására van szükség, ez körülbelül 4 milliárd forint éves
többletköltség, de több tízezer embert érintene a változás.
A távgondozás, távfelügyelet első lépésben a kiépítés, oktatás költségeit jelenti, amit
leginkább pályázati forrásokból lehetne megvalósítani. A fenntartás, működtetés a feladatok átszervezésével, az egy gondozóra jutó kliensek számának kisebb mértékű csökkentésével megvalósítható.
Az alábbiakban javaslatot teszünk a finanszírozás átgondolására azon kutatási tapasztalatok alapján, amelyek szerint túl szigorúak a szolgáltatás igénybevételének feltételei, és
sokan kiszorulnak az ellátásból. A javaslat elsődlegesen finanszírozási kérdéseket vet fel.
A javaslat értelmezéséhez először ismertetjük a jelenlegi gyakorlatot:
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által
felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
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A települési önkormányzat azokról köteles gondoskodni házi segítségnyújtás keretén belül, akik megállapított gondozási szükséglettel rendelkeznek.
A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást
igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.
A vizsgálat egy értékelő adatlap, „A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól”
szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3-as számú melléklete szerinti adatlap alapján
történik.
A vizsgálatot végző a mellékletben szereplő tevékenységek (pl. térbeli-időbeni tájékozódás, tisztálkodás, látás, hallás) értékelése alapján besorolja az ellátást igénylő személyt
egy fokozatba (0-tól III. fokozatig). A besorolás pontozásos módszerrel történik, és a
mellékletben megadott táblázatban szereplő pontszámok alapján lehet biztosítani az ellátást.
59. táblázat: Az ellátást igénylő személyek pontozásos besorolása
Fokozat

Értékelés

Pontszám

Jellemzők

0.

Tevékenységeit
elvégzi

0-19

Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni.
A szolgáltatás a szociális és egészségi állapot szinten tartására korlátozódik.

I.

Egyes tevékenységekben segítségre
szoruló

20-34

Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször
segítségre szorul vagy figyelmet, irányítást igényel.

II.

Részleges segítségre szoruló

35-39

Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében
napi rendszeres segítségre szorul vagy napi szintű
kontrollt igényel.

III.

Teljes ellátásra
szoruló

40-56

Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra,
ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori
beavatkozást igényel.

Személyi gondozás I. vagy II. fokozatban indokolt.
Szociális segítés I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt,
ha az ellátást igénylő


hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,



hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli,
vagy



hetvenötödik életévét betöltötte,



egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel - időszakosan vagy tartósan - a lakását nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes ellátni.

A pontozás elég szigorú, csak a legjobban rászorulók részesülnek az ellátásban, mialatt a
tényleges igények jóval nagyobbak és folyamatosan növekednek. Ma már közismertek
azok az elmúlt években lejátszódott demográfiai folyamatok, amelyek a házi segítségnyújtás iránti igényeket befolyásolják (növelik). Ehhez a demográfiai adathoz társul az a
következmény is, hogy a növekvő igényhez képest csökken a tradicionális, informális
gondozóknak a gondoskodó kapacitása. A demográfiai és egészségügyi folyamatok hatására az alacsony gyermekszám miatt egyre kevesebb figyelem és gondoskodás juthat az
idősekre a családok és közösségek oldaláról, ezért az állam vagy a piac szerepe folyamatosan növekszik.
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Emellett Magyarországon európai összehasonlításban alacsony az egészségben eltöltött
életévek száma. Ez azt a veszélyt, tendenciát hordozza magában, hogy az aktív korú
lakosság lélekszáma csökken, a nyugdíjasok száma emelkedik, s közülük egyre többen
szorulnak valamilyen támogatásra, gondozásra.
Mindezek miatt javasolt a házi segítségnyújtás ellátási körének kiterjesztése, a „ponthatárok” leszállítása például az alábbiak szerint. Ez az a szakmai alapú javaslat első lépésben igen erőteljesen finanszírozási kérdés. A javaslat alapján nem a III. fokozatban, azaz
a bentlakásos intézményi ellátásra szorulók számában történne növekedés, hanem au Ies és II-es fokozatban, hogy minél több időskorú emberhez juthasson el a házi segítségnyújtás.
60. táblázat: Az ellátást igénylő személyek pontozásos besorolása
Fokozat

Értékelés

Pontszám

Jellemzők

0.

Tevékenységeit
elvégzi

0-14

Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni.
A szolgáltatás a szociális és egészségi állapot szinten tartására korlátozódik.

I.

Egyes tevékenységekben segítségre
szoruló

15-29

Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször
segítségre szorul vagy figyelmet, irányítást igényel.

II.

Részleges segítségre szoruló

30-39

Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében
napi rendszeres segítségre szorul vagy napi szintű
kontrollt igényel.

III.

Teljes ellátásra
szoruló

40-56

Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra,
ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori
beavatkozást igényel.

Ez a jelenlegi átlagos napi 83 ezer fős igénybevevői kört bővítené körülbelül a másfélszeresére, de fontos figyelembe venni, hogy jelenleg Magyarországon a lakosság 18,7 százaléka (mintegy 1,8 millió fő) már 65 feletti. Csak az elmúlt 7 évben, 2010-től számolva
növekedett ez az arány 16,6 százalékról 18,7 százalékra, ez a növekedés 165 ezer embert jelent. A 80 éves és azon felüli időskorúak száma pedig már meghaladja a 400 ezer
főt.
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2.13. IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
2.13.1. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A szociális alapszolgáltatások egyik formája a nappali ellátás. Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén háromezer főnél több állandó lakos él, idősek nappali ellátását,
ahol pedig tízezer főnél több állandó lakos él, a nappali ellátás egyéb formáit köteles biztosítani.
Az idősek nappali ellátása a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatok kialakítására
biztosít lehetőséget azon személyek számára, akik a településen saját otthonukban élnek, és nem szorulnak állandó ápolásra, felügyeletre. A nappali ellátás viszont segítséget
nyújthat számukra életvitelük fenntartásában, az elszigetelődés megakadályozásában.
Az ellátottak köre főként az időskorúak köréből tevődik össze, de indokolt estben felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi és szociális helyzete miatt támogatásra szorul.
Az idősek nappali ellátása igénybevétele önkéntes, írásbeli kérelemre történik. Térítési díj
a szolgáltatásokért kérhető, de a települések nagy részén csak az ebédért kérnek térítési
díjat.
A szolgáltatás finanszírozásának legfontosabb elemei az állami normatíva, a fenntartó
önkormányzat támogatása és a térítési díj.
Állami támogatás
A normatív támogatás összege évente 109 ezer forint egy fő ellátottra számolva. A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a jogszabályokban
lefektetett szakmai szabályok szerint időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt
tartanak fenn.
Az ellátottak számát előzetesen kell megbecsülni a támogatás igénylésekor, az elszámolás során pedig az ellátásban ténylegesen részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak számát kell megadni, amely alapján összeadódik az
éves igénybevételi létszám.
Amennyiben az ellátásáról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg
150%-a (163.500 Ft.) igényelhető.
Térítési díj
Az intézményi térítési díj az ellátás ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi
térítési díjat a fenntartó állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja
meg a szolgáltatási önköltséget.
A kötelezett által fizetendő térítési díj a személyi térítési díj, amelyet az intézményvezető
állapít meg konkrét összegben. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a napközbeni tartózkodást és ott étkezést
igénybe vevőkre.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat nappali ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.
Az idősek nappali ellátása esetében az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj
nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
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15%-át csak nappali ellátás,



30%-át a nappali ellátás és ott étkezés

biztosítása esetén.

2.13.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
Az idősek nappali ellátása finanszírozásának alapjait az előző fejezetben bemutattuk. A
kiadások költségszerkezete vizsgálatunk alapján az alábbi fő elemekből tevődik össze:


Szakmai munkatársak bérköltsége (bér és közterhek),



Technikai munkatársak bérköltsége (bér és közterhek),



Épület karbantartási és közüzemi költségei,



Irodaszerek, nyomtatás, papír költsége,



Programok, kirándulások költsége.



Étkeztetés díja,



Gépjármű üzemanyag és éves átlagos karbantartás költsége.

A vizsgált önkormányzatok esetében előre látható módon a szakmai munkatársak bérköltsége jelenti a legnagyobb kiadást, átlagosan 50-60 százalékát a teljes kiadási költségeknek. A relatív alacsony létszámelőírások miatt ez az arány alacsonyabb más szociális
szolgáltatásokhoz képest, de így is a legjelentősebb kiadási költség.
Az állami támogatás keretében ellátottanként finanszírozódik a szolgáltatás, így a kiadások szerkezetét ez nem befolyásolja. A személyi jellegű kiadások után az étkezés költsége és az épület fenntartása jelentik a legjelentősebb kiadási tételeket.
A térítési díj nem jellemző, a legtöbb szolgáltatásnál csak az étkezés költségét kell kifizetni, a nappali ellátás ingyenes.
Különböző nagyságú és elhelyezkedésű településeket vizsgálva elmondható, hogy az állami támogatás csak egy részét fedezik a kiadásoknak. Van olyan település, ahol ez az
arány kevesebb, mint 14 százalék, és sehol nem éri az 40 százalékot.
61. táblázat: Az idősek nappali ellátásához kapcsolódó kiadások és bevételek különböző mérető
települések esetében (2016-os adatok)
Település
Település

Debrecen

Kiadások (Ft.)

Bevételek (Ft.)

lakosságszáma

Bér és köz-

Dologi kiadá-

(fő)

terhek

sok

Térítési díj

Állami
támogatás

Különbözet
(Kiadás – bevétel Ft.)

202 520

62 838 621

10 476 494

2 595 094

8 284 000

- 62 436 021

Ajka

29 061

14 371 103

7 330 528

1 514 295

2 398 000

- 17 789 336

Dunakeszi

43 679

2 839 846

5 128 698

0

2 507 000

- 5 461 544

2 283

1 277 648

452 061

124 800

566 800

- 1 038 109

Magyarbánhegyes

A táblázatban látható, hogy van olyan település, ahol a dologi kiadások meg is haladják a
személyi költségeket, ilyen más szociális szolgáltatás esetében nem fordul elő. Összehasonlítva egy relatív olcsó ellátásról van szó, ami más ellátásokhoz képest – az ellátottak

138/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

számához viszonyítva – kevesebbe kerül az önkormányzatoknak. Ennek fő oka, mint már
írtuk, az alacsony szintű létszámelőírások.
Az idősek nappali ellátása esetében az alap, jogszabályban megfogalmazott kötelező előírásokon túl a következő – többletfinanszírozással járó - plusz elemeket javasoltuk egy
következő, második szolgáltatási szint kialakításához:


Az idősek nappali ellátását szolgáló intézménynek biztosítania kell a hét minden
napján a nyitva tartást, a nyitvatartási idő a helyi igényeknek megfelelően kerül
meghatározásra, de legalább napi 8 órának kell lennie.



Az intézménynek az ellátottak étkeztetése keretében napi egyszeri meleg fő étkezést és két kis étkezést (tízórai, uzsonna) kell biztosítani.



Az intézményben a jogszabályban előírtakon túl ki kell alakítani Internet eléréssel
rendelkező, 8 főre számolva 1 számítógéppel felszerelt számítógéptermet vagy elkülönített számítógépes részt; csoportos és egyéni mozgásterápiás foglalkozásokra, testmozgásra alkalmas akadálymentes tornatermet vagy tornaszobát.



Szükség esetén az intézményi szolgáltatást igénybe vevők részére a napi intézménybe szállítását és hazaszállítását biztosítani köteles.



Az intézménynek biztosítania kell egy programszervező, animátor munkatársat.

A 2. szint szolgáltatásainak kialakítása és működtetése egyrészt infrastrukturális fejlesztést igényel, másrészt többlet humánerőforrást. Miután nagyon fontos, és a társadalmi
folyamatok miatt egyre nagyobb súlyú szolgáltatásról van szó, elengedhetetlen az érdemi
szolgáltatásfejlesztés, amelynek középpontjában az értelmes időeltöltés, a személyes
fontosság és önállóság, a társadalmi kirekesztettség megfékezése áll.
A KENYSZI - TEVADMIN rendszer alapján 970, helyi önkormányzat által fenntartott telephelyen 34.396 férőhellyel rendelkezett 2016-ban országosan ez a szolgáltatás rendszer. Az igénybevételek átlagos száma nyitvatartási napokon több, mint 26 ezer fő volt,
ami átlagosan 78 százalékos kihasználtságot jelent.
Az emeltebb szintű szolgáltatás első eleme a nyitvatartási idő rugalmassá tétele, a hétvégi nyitva tartás kialakítása, és igény esetén a késő délutáni, esti nyitva tartás. Ennek
kisebb mértékben növekvő üzemeltetési költségei, nagyobbrészt humánerőforráshoz
kapcsolódó költségvonzatai vannak. Számításaink szerint egy átlagos 25 fős intézmény
esetében ez plusz 1 fő munkatársat igényelne, de a jelenlegi finanszírozási rendszer (ellátottanként 109 ezer forint) ezt nem követi le, ezért javasolt a normatív finanszírozás
átgondolása, vagy a többletköltséget az önkormányzatoknak kell egészében finanszírozni. (A hétvégi nyitva-tartással jelentősen nőhet az igénybevételi idő, de nem az igénybevevők száma, ami a támogatás alapja.)
A 970 telephellyel, s mindenhol csak 1 fő létszámnövekedéssel számolva ez országosan,
évente 3 milliárd forint körüli plusz kiadást jelent a nagy számú ellátási hely miatt.
A programszervező munkatárs, akinek fő feladata a különböző mozgásintervenciós programok, kognitív fejlesztő foglalkozások, kézműves foglalkozások, generációk közötti
együttműködések szervezése, bonyolítása, szintén a humánerőforrás növekedését jelenti. Kisebb létszámú klubok esetében részmunkaidőben, máshol pedig főállásban segíthet
a professzionális fejlesztő programcsomagok kialakításában és működtetésében. A kisebb
létszámú klubok nagy számát tekintve ez döntően részmunkaidőt jelent, átlagosan önkormányzatonként évi 1 – 2 millió forint plusz kiadást.
A magasabb szintű szolgáltatáshoz kapcsolódik az ebéd mellett két úgynevezett kisétkezés (tízórai, uzsonna) biztosítása, amely már az ország több helyén működik. Ez sok helyen inkább szervezési, szállítási kérdés, mert a megemelt étkezi térítési díj ennek a költ-
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ségnek egy részét fedezni tudná. A (szociális) étkeztetésben részesülők miatt pedig az
állami normatívában kellene érvényesíteni a többletköltséget.
A nappali ellátás során már ma is több helyen segítenek a klubba való eljutásban; ez a
szolgáltatás része. Javaslatunk ennek minden szolgáltatásra kiterjedő megvalósítását
jelenti, ahol valamilyen formában az állam is hozzájárul ehhez a kiadáshoz. Jellemző,
hogy sok időskorú ember éppen amiatt nem veszi igénybe az ellátást, mert nem tud oda
eljutni. A kistelepüléseken a falu- vagy tanyagondnoki szolgálat is bekapcsolódik ennek a
problémának a megoldásába, de sokat segítene, ha a nagyobb, 15-20 ellátott feletti intézmények saját gépjárművel rendelkeznének, és minimális szinten a jogosítvánnyal rendelkező gondozó segítségével megoldható lenne a szállítás. (Nagyobb településeken ezt
az önkormányzat szociális szolgáltatásainak közösen rendelkezésére álló, nagyobb férőhellyel rendelkező gépjármű tudná biztosítani, de ez nem reális a közeljövőben.) Egy
gépjármű éves fenntartási, futási költsége körülbelül 250.00 – 300.000 forintot jelent
egy-egy település/szolgáltatás vonatkozásában.
A 2. szint legnagyobb költsége az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó egyszeri
beruházási költség, majd a fenntartás, karbantartás. A magasabb szolgáltatási színvonalhoz kapcsolódó számítógépes felszereltség, számítógépterem vagy sarok, tornaszoba
valahol ma is már az ellátás része, de az ország döntő többségében, főként a kisebb településeken ehhez komolyabb beruházásra van szükség. Egy átlagos intézmény tekintetében ez 15-20 millió forintos egyszeri többletköltség, a működtetés során viszont nem
jelent nagyobb plusz kiadást.

2.13.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Ebben a fejezetben a jelenlegi finanszírozási megoldást vizsgáljuk meg a projekt keretében felállított szempontrendszer alapján.
Az idősek nappali ellátása a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatok kialakítására
biztosít lehetőséget azon személyek számára, akik a településen saját otthonukban élnek, és nem szorulnak állandó ápolásra, felügyeletre. A nyújtott szolgáltatások településenként, telephelyenként, közismertebb nevén „klubonként” különbözhetnek.
Általánosságban a fő feladatok közé tartozik a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az
életkörülmények javítása, az egészségi állapot folyamatos ellenőrzése és a lehetőségekhez mérten javítása. A nappali ellátás a szolgáltatás igénybevevői számára lehetőséget
biztosít a klubokban a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására.
Igény esetén a szakellátásokhoz való hozzájutás, hivatalos ügyek intézése, életvitelre
vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése is a szolgáltatás része.
A szolgáltatási elemekből következnek a szolgáltatás fő költségelemei; az ingatlan biztosítása, fenntartása, üzemeltetése, a humán erőforrás biztosítása, a szükséges tárgyi feltételek nyújtása. A nappali intézménynek helyet biztosító ingatlan fenntartása és üzemeltetése és a munkatársak finanszírozása a legmeghatározóbb költségelemek.
A Magyar Államkincstár önkormányzatokra vonatkozó adatszolgáltatása alapján országos
átlagban az idősek nappali ellátásának átlagos állami támogatása 42%, melyből a kis és
közepes méretű települések kapják a legtöbb támogatást.
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62. táblázat: Az idősek nappali ellátásának átlagos állami támogatása országos átlagban
Működtetés
összesen
(Ft/ellátott)

Felhalmozás
összesen
(Ft/ellátott)

Kiadások
összesen
(Ft/ellátott)

Állami támogatás
(Ft/ellátott)

Állami támogatás aránya
(%)

1000 fő alatt

269 013

3 203

272 216

151 710

55,7%

1000-2500 fő

288 584

2 634

291 218

136 902

47,0%

2501-5000 fő

268 780

12 720

281 501

144 338

51,3%

5-10ezer fő

355 466

5 957

361 423

147 707

40,9%

10-40ezer fő

415 315

10 629

425 944

144 778

34,0%

40ezer fő
felett

469 987

49 581

519 569

119 866

23,1%

A jogszabályok pontosan meghatározzák azokat a minimumfeltételeket, amelyeket a
szakmai munkatársak és a fizikai körülmények vonatkozásában biztosítani szükséges.
Az idősek nappali ellátását biztosító intézmény köteles biztosítani minden feltételt:


a közösségi együttléthez,



a pihenéshez,



a személyi tisztálkodáshoz,



amennyiben étkeztetést is biztosít, akkor az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.

Az idősek nappali ellátását biztosító intézmény köteles:


az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtani,



a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezni, valamint helyet
biztosítani a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,



biztosítani, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

A munkatársak vonatkozásában biztosítani kell az alábbi szakértőgárdát:


Nappali ellátást vezető 1 fő,



50 főre vetítve 2 fő munkatárs (gondozó, ápoló, terápiás munkatárs, szociális
munkatárs intézményi döntés alapján),



6 napos vagy folyamatos nyitva tartás esetén további 1 fő.

A létszámelőírások és a normatív finanszírozás összevetése alapján kijelenthető, hogy az
állami támogatás (normatíva) általánosságban nem fedezi az elvárt, előírt szakemberlétszám költségeit sem, nem beszélve az intézmény működtetésének, fenntartásának költségeiről. Példának véve egy 50 fős és egy 100 fős idősek nappali ellátását végző intézményt (az egyszerűség kedvéért folyamatos igénybevétellel számolva), az alábbi költségekkel lehet számolni:
63. táblázat: Idősek nappali ellátását végző intézmény fenntartási költségei
Ellátott idősek
száma
(5 napos nyitva-tartás)

Kötelező
Állami támogatás

szakemberlétszám
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Ellátott idősek
száma
(5 napos nyit-

Kötelező
Állami támogatás

létszám

va-tartás)

50 fő

100 fő

szakember-

50 x 109.000 Ft. =
5.450.000 Ft.

100 x 109.000 Ft. =
10.900.000 Ft.

3 fő
(2 fő + 1 fő
vezető)
5 fő
(4 fő + 1 fő
vezető)

Kötelező szakemberlétszám munkabére
garantált bérminimum alapján

12 hó x 3 fő x (180.500 Ft. + 37.905 Ft.)
= 7.862.580 Ft.

12 hó x 5 fő x (180.500 Ft. + 37.905 Ft.)
= 13.104.300 Ft.

Az előírt szakemberlétszám költsége ráadásul úgy lépi túl az állami támogatás összegét,
hogy minden munkatársnál egységesen bruttó 180.500 forinttal, azaz a 2018. évre garantált bárminimummal számoltunk, mialatt több szakembernek a valóságban ennél bizonyosan többet kell fizetni (közalkalmazotti bértábla előírások, intézményvezetői bér,
stb.). Emellett nem is számoltunk a jogszabály szerint ajánlott, de nem kötelező mozgásterapeuta és foglalkoztatás-szervező alkalmazásával.
A térítési díj – amit az étkezésen túl az idősek nappali ellátása esetében jellemzően nem
kérnek az önkormányzatok - nem tudja pótolni a fennmaradáshoz szükséges összeget,
tehát a nappali ellátás finanszírozásához mindenképpen szükséges a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása.

2.13.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Ebben a fejezetben a finanszírozási megoldással kapcsolatos javaslatainkat mutatjuk be.
Az állami finanszírozás a tervezhető térítési díjakkal együtt is alatta marad a fenntartási,
működtetési költségeknek, a költségvetési törvényben meghatározott fix összegű
(109.000 Ft.) normatíva nem elegendő a munkatársak minimálbérének kifizetésére sem.
Megfontolandó, hogy ennél a szolgáltatásnál is a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások állami támogatásának módját kellene alkalmazni. Tehát az állam külön finanszírozza az elismert szakmai dolgozók bérét és az intézmény üzemeltetését (intézményvezető, technikai dolgozók, szakmai dologi kiadások, a
feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez
szükséges kiadások).
Nem közvetlenül érinti az idősek nappali intézményének finanszírozását, de rendszerszinten megfontolandó, hogy a társadalmi, demográfiai folyamatokra tekintettel (az időskorúak, demens időskorúak száma és aránya folyamatosan növekszik), az idősek nappali
ellátását ne csak a 3000 fő feletti települések önkormányzatainak legyen szükséges kötelezően biztosítani. Jelenleg 1.423 településen működik ilyen ellátás, míg csak 460 település lakosságszáma éri el a 3.000 főt, tehát jelentős számú település működteti így is az
ellátást, reagálva a helyi igényekre. A minimum előírt lakosságszám jogszabályban történő csökkentésével, vagy bizonyos lakosságszám felett (1.000 vagy 1.500 fő) a finanszírozási rendszerbe történő automatikus befogadással lehetne reagálni a demográfiai folyamatok okozta növekvő igényekre és a települési egyenlőtlenségekre.
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2.14. FOGYATÉKOSOK NAPPALI INTÉZMÉNYE
2.14.1. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A szociális igazgatástól és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény többféle személyes gondoskodást nyújtó ellátást, intézményes segítséget biztosít a rászoruló fogyatékos személyek számára. Ezek a szociális szolgáltatások elvileg egymásra épülő rendszert alkotnak, ahol a legelső szintet az alapszolgáltatások – a támogató szolgáltatás és a
napközbeni ellátást nyújtó nappali otthonok – képviselik.
A fogyatékos személyek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik
életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a szolgáltatások igénybevételére.
A szolgáltatást a 10.000 főnél nagyobb lélekszámú települések önkormányzatainak kötelező biztosítani.
A szolgáltatás finanszírozásának legfontosabb elemei az állami normatíva, a fenntartó
önkormányzat támogatása és a térítési díj.
Állami támogatás
A normatív támogatás összege évente 500 ezer forint egy fő ellátottra számolva. A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a jogszabályokban
lefektetett szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását tartanak fenn.
Az ellátottak számát előzetesen kell megbecsülni a támogatás igénylésekor, az elszámolás során pedig az ellátásban ténylegesen részesülők – látogatási- és eseménynaplója
alapján naponta összesített ellátottak – számát kell megadni, ami alaján összeadódik az
éves létszám.
Amennyiben az ellátásáról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg
110%-a (550.000 Ft.) igényelhető.
Térítési díj
Az intézményi térítési díj az ellátás ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi
térítési díjat a fenntartó állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja
meg a szolgáltatási önköltséget.
A kötelezett által fizetendő térítési díj a személyi térítési díj, amelyet az intézményvezető
állapít meg konkrét összegben. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a napközbeni tartózkodást és ott étkezést
igénybe vevőkre.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat nappali ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.
A fogyatékos személyek nappali ellátása esetében az intézményi ellátásért fizetendő
személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének


15%-át csak nappali ellátás,



30%-át a nappali ellátás és ott étkezés

biztosítása esetén.
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2.14.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
Ebben a fejezetben szolgáltatási egységek példáján keresztül mutatjuk be azt, hogy az
eltérő adottságok, illetve az eltérő szolgáltatási szintek milyen hatással vannak a szolgáltatás költségszerkezetére.
A fogyatékos személyek nappali intézményének finanszírozásának alapjait az előző fejezetben bemutattuk. A kiadások költségszerkezete vizsgálatunk alapján az alábbi fő elemekből tevődik össze:


Szakmai munkatársak személyi juttatása (bér és közterhek),



Technikai munkatársak személyi juttatása (bér és közterhek),



Épület karbantartási és közüzemi költségei,



Irodaszerek, nyomtatás, papír költsége,



Étkeztetés költsége.

A vizsgált intézmények adatai alapján kijelenthető, hogy a szakmai munkatársak bérköltsége jelenti a legnagyobb kiadást, 75-80 százalékát a teljes kiadási költségeknek. A második legfontosabb kiadási tétel az épületüzemeltetés, majd az ellátottak étkezési költsége, és a munkatársakhoz kapcsolódó dologi költségek.
Az állami támogatás ellátottanként biztosít fix összegű támogatást, így az nem befolyásolja a kiadási költségek megoszlását.
A vizsgált önkormányzatok esetében a térítési díj nagyon széles skálán mozog, az étkezés kivételével ingyenes igénybevételtől a más ellátásokhoz képest kiemelten magas,
étkezés nélkül is nap 11.000 forintos térítési díjig. A többség ingyenesen biztosítja az
ellátást, de jellemző a pár százforintos, és 2-3 ezer forintos napi térítési díj is.
Az önkormányzatoknak átlagosan a kiadások 10-15 százalékát kell fedezni a közvetlen
állami bevételek mellett az intézmények működése érdekében, amennyiben nem látnak
el súlyosan fogyatékos személyeket. Utóbbi esetben e többlet létszámelőírások jelentősen megnövelik a kiadásokat.
A fogyatékos személyek nappali ellátása esetében az alap, jogszabályban megfogalmazott kötelező előírásokon túl a következő – többletfinanszírozással járó - plusz elemeket
javasoltuk a magasabb színvonalú, második szolgáltatási szint kialakításához.
Második szolgáltatási szint


Az intézmény a hét minden napján nyitva van, a nyitvatartási idő a helyi igényeknek megfelelően kerül meghatározásra, de legalább napi 8 óra.



Az intézménynek biztosítania kell az önállóság erősítését támogató egyéni szintű
fejlesztést (pl. bevásárlás, közlekedés gyakorlása).



Az intézménynek biztosítani kell napi szinten az igényeknek, szükségleteknek
megfelelően a testmozgási lehetőséget (pl. tornát, jógát, táncterápiát, úszást) és
gyógymasszázst a szolgáltatás igénybevevői részére.



Az ellátottak étkeztetése keretében napi egyszeri meleg fő étkezést és két kis étkezést (tízórai, uzsonna) kell biztosítani.



Szükség esetén az intézmény az ellátásban részesülők napi intézménybe szállítását és hazaszállítását biztosítani köteles.



Az intézményben a jogszabályban előírtakon túl ezen a szinten ki kell alakítani
minimum 40 négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre alkalmas helyiséget,
foglalkoztató helyiséget, csoportos és egyéni mozgásterápiás foglalkozásokra,
testmozgásra alkalmas akadálymentes tornatermet vagy tornaszobát.
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A 2. szint szolgáltatásainak kialakítása és működtetése egyrészt infrastrukturális fejlesztést igényel, másrészt többlet humánerőforrást.
Emelt szintű munkatársi létszámra van szükség a hosszabb, és hétvégét is érintő nyitva
tartás biztosításához, ami nagyobb segítséget biztosít a családoknak, és több fejlesztési
lehetőséget nyújt az ellátottak részére. A több egyéni fejlesztés, napi szintű fizikoterápiás
foglalkozások szintén többlet erőforrást kívánnak meg a jelenleg csupán 50 fő kliensre 3
fő gondozót előíró szabályozásnál.
Egy 20 fős, átlagos intézmény esetében ez – a hosszabb nyitva tartással is kalkulálva minimum 5 fő szakmai munkatárs, köztük szakképzett gyógypedagógus, konduktor alkalmazását jelenti, ami intézményenként éves szinten minimum 6-7 millió forint többletköltséget jelent.
A jelenlegi finanszírozási rendszer (ellátottanként 500 ezer forint) ezt nem követi le,
ezért javasolt a normatív finanszírozás átgondolása, vagy a többletköltséget az önkormányzatoknak kell egészében finanszírozni. (A hétvégi nyitva-tartással jelentősen nőhet
az igénybevételi idő, de nem az igénybevevők száma, ami a támogatás alapja.)
A KENYSZI - TEVADMIN rendszer alapján 126 helyi önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali intézménye működött 2016-ban, összesen 3.118 férőhellyel. Az
igénybevételek átlagos száma nyitvatartási napokon több mint 2.500 fő volt, ami átlagosan 79 százalékos kihasználtságot jelent. Az összes igénybevevővel, 50 főnként 4 plusz
munkatárssal kalkulálva a plusz humánerőforrás szükséglet megközelíti a 675 millió forintot, de fontos figyelembe venni a szolgáltatás hiánypótló jellegét, a közvetlen igénybevevői létszámon túl a hozzátartozóknak is nagy segítséget jelentő ellátás fontosságát, és
hogy az emelt szintű szolgáltatás nagyobb hatékonysággal tudna segíteni a fogyatékos
emberek társadalmi integrációjában.
A magasabb szintű szolgáltatáshoz kapcsolódik az ebéd mellett két úgynevezett kisétkezés (tízórai, uzsonna) biztosítása. Ez sok helyen inkább szervezési, szállítási kérdés, mert
a megemelt étkezi térítési díj ennek a költségnek egy részét fedezni tudná.
A nappali ellátás során már ma is több helyen segítenek a fogyatékos embereknek az
intézménybe való eljutásban, jellemzően például a támogató szolgálatok, vagy nagyobb
településeken az összevont szociális szolgáltatások részeként. Viszont sok helyen, főként
a kisebb településeken, elszórt településrészeken nem megoldott sem a szállítás, sem a
tömegközlekedés. Javaslatunk a szállítási kapacitás minden szolgáltatásra kiterjedő megvalósítását jelenti, ahol valamilyen formában az állam is hozzájárul ehhez a kiadáshoz.
Jellemző, hogy sok család, fogyatékos ember éppen amiatt nem veszi igénybe az ellátást,
mert nem tud oda eljutni. A kistelepüléseken a falu- vagy tanyagondnoki szolgálat is bekapcsolódhat ennek a problémának a megoldásába, de sokat segítene, ha a nagyobb, 25
ellátott feletti intézmények saját gépjárművel rendelkeznének, vagy koordinálni és finanszírozni tudnák a szállítást.
A 2. szint legnagyobb költsége az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó egyszeri
beruházási költség, majd a fenntartás, karbantartás. A magasabb szolgáltatási színvonalhoz kapcsolódó foglalkoztató helyiség, tornaterem, nagyobb közösségi helyiség ma is
már sok helyen az ellátás része, de sok helyen ennek kialakításához nagyobb beruházásra (felújításra, bővítésre) van szükség. Egy átlagos intézmény tekintetében ez 30-40 millió forintos egyszeri többletköltség, a működtetés során viszont már nem jelent nagyobb
plusz kiadást.
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2.14.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
A fogyatékos személyek nappali intézménye leggyakrabban a már nem iskoláztatható, de
a nyílt munkaerőpiacról kiszorult fogyatékos embereknek nyújt gondozási lehetőséget. A
szolgáltatás elsősorban azoknak a családoknak ad segítséget, ahol valamilyen sérültséggel élő, iskolarendszerben nem, vagy már nem tanuló, 3 évesnél idősebb gyermek vagy
fiatal felnőtt él, és ezért a szülők napjait az ő gondozása tölti ki.
Az intézményben szükség szerint segítséget nyújtanak az egészségügyi ellátások igénybevételében, a munkavégzés lehetőségének megszervezésében a hivatalos ügyek intézésének, az életvezetés segítésében.
A legfontosabb szolgáltatások általánosságban a következők: napközbeni tartózkodás, az
önállóság és önkiszolgáló képesség fejlesztése, fejlesztő foglalkozások biztosítása. A
szolgáltatás alkalmat teremt társas kapcsolatok kialakítására, egyszeri meleg étel elfogyasztására, közösségi, szabadidős, kulturális programokon való részvételre.
A szolgáltatási elemekből következnek a szolgáltatás legfontosabb költségelemei; az ingatlan biztosítása, fenntartása, üzemeltetése, a humán erőforrás biztosítása, a szükséges
tárgyi feltételek nyújtása. A fogyatékos személyek nappali intézményének helyet biztosító ingatlan fenntartása és üzemeltetése és a munkatársak finanszírozása a legmeghatározóbb költségelemek.
A Magyar Államkincstár önkormányzatokra vonatkozó adatszolgáltatása alapján országos
átlagban a fogyatékos személyek nappali intézményével kapcsolatos kiadások 65,8%-a
személyi, 30,80%-a egyéb folyó, 3,4%-a pedig felhalmozási célú kiadás. Ebből látszik,
hogy a fogyatékosok ellátása viszonylag sok embert és eszközt igényel, és nagyon kevés
összeg jut az ellátást végző intézmények felújítására.
Az ellátással kapcsolatos bevételek 19,2%-a folyó bevétel (legnagyobbrészt térítési díj),
65,1% működési bevétel (az államháztartástól a működésre kapott támogatások), illetve
a fejlesztésekre kapott felhalmozási bevételek, ami a bevételek 15,6%-a.
A jogszabályok pontosan meghatározzák azokat a minimumfeltételeket, amelyeket a
szakmai munkatársak és a fizikai körülmények vonatkozásában biztosítani szükséges.
A nappali ellátást biztosító intézménynek rendelkeznie kell olyan helyiségekkel, amelyek
alkalmasak:


a közösségi együttlétre,



a pihenésre,



a személyi tisztálkodásra,



a személyes ruházat tisztítására,



amennyiben étkeztetést is biztosít, akkor az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására.

A nappali ellátás szükség szerint biztosítani köteles


tanácsadás,



készségfejlesztés,



háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,



étkeztetés,



esetkezelés,



felügyelet,



gondozás és
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közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket.

A fogyatékos személyek nappali intézményében hat-nyolc fős gondozási csoportot kell
kialakítani. A gondozási csoportok kialakítása során figyelemmel kell lenni az ellátást
igénybe vevők életkorára és fejlettségi szintjére. Az intézménynek gyógypedagógiai segítségnyújtás és pedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket kell szükség szerint
biztosítania, és egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást köteles
szervezni.
A munkatársak vonatkozásában biztosítani kell az alábbi szakértőgárdát:


Nappali ellátást vezető 1 fő,



50 főre vetítve 3 fő, súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetében 8 fő munkatárs
(gondozó, terápiás munkatárs).

A létszámelőírások és a normatív finanszírozás összevetése alapján kijelenthető, hogy az
állami támogatás (normatíva) csak akkor fedezi biztosan az előírt szakemberlétszám
költségeit, ha nincsenek súlyos, halmozottan sérült ellátottak. Ebben az esetben, példának véve egy 25 fős és egy 50 fős fogyatékos személyek ellátását végző nappali intézményt (az egyszerűség kedvéért folyamatos igénybevétellel, de súlyos, halmozottan sérültekkel nem is számolva), az alábbi költségekkel lehet számolni:
64. táblázat: Fogyatékos személyek ellátását végző nappali intézmény fenntartási költségei
Ellátott demens
személyek szá-

Kötelező
Állami támogatás

ma

szakemberlétszám

Kötelező szakemberlétszám munkabére
garantált bérminimum alapján

2,5 fő
25 fő

12.500.000 Ft.

(1 fő vezető +

12 hó x 2,5 fő x (180.500 Ft. + 37.905

1,5 munka-

Ft.) = 6.552.150 Ft.

társ)
4 fő
50 fő

25.000.000 Ft.

(1 fő vezető +
3 munkatárs)

12 hó x 4 fő x (180.500 Ft. + 37.905 Ft.)
= 10.483.440 Ft.

Ebben az esetben tehát az állami normatíva nemcsak a szakemberek bérét fedezi, de
elegendő az épület üzemeltetésére, a szükséges tárgyi eszközök biztosítására is. Amenynyiben viszont az intézmény súlyos, halmozottan sérült ellátottakat is fogad, és 50 főre
számolva 3 fő helyett 8 fő munkatársat kell alkalmazni, egy 25 fős intézménynél már a
béreket sem tudja fedezni az állami támogatás. 50 fős intézmény esetében viszont a minimálbér szintjén fedezi, de más kiadásra már nem elegendő.
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65. táblázat: Fogyatékos személyek ellátását végző nappali intézmény fenntartási költségei 25 és
50 fő ellátott esetében
Ellátott demens
személyek szá-

Kötelező
Állami támogatás

ma

szakemberlétszám

Kötelező szakemberlétszám munkabére
garantált bérminimum alapján

5 fő
25 fő

12.500.000 Ft.

(1 fő vezető +

12 hó x 5 fő x (180.500 Ft. + 37.905 Ft.)

4 fő munka-

= 13.104.300 Ft.

társ)
9 fő
50 fő

25.000.000 Ft.

(1 fő vezető +
8 munkatárs)

12 hó x 9 fő x (180.500 Ft. + 37.905 Ft.)
= 23.587.740 Ft.

Az előírt szakemberlétszám költsége úgy lépi túl vagy közelíti meg a két példában az állami támogatás összegét, hogy minden munkatársnál egységesen bruttó 180.500 forinttal, azaz a 2018. évre garantált bárminimummal számoltunk, mialatt több szakembernek
a valóságban ennél bizonyosan többet kell fizetni (közalkalmazotti bértábla előírások,
intézményvezetői bér stb.).
A térítési díj – ami a MÁK adatok alapján átlagosan a bevételek 19 százaléka - kisebb
részben tudja pótolni a fennmaradáshoz szükséges összeget, tehát a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának finanszírozásához szükséges a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása is.

2.14.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Ebben a fejezetben a finanszírozási megoldással kapcsolatos javaslatainkat mutatjuk be.
Megfontolandó, hogy ennél a szolgáltatásnál is a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások állami támogatásának módját kellene alkalmazni. Tehát az állam külön finanszírozza az elismert szakmai dolgozók bérét, és az intézmény üzemeltetését (intézményvezető, technikai dolgozók, szakmai dologi kiadások, a
feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez
szükséges kiadások). Ez a finanszírozási megoldás jobban fedezné egy ilyen típusú szolgáltatás tényleges kiadásait, mint az egy fő ellátottra számolt támogatás, és illeszkedhetne a szakmai követelményekhez.
Nem közvetlenül érinti a jelenlegi finanszírozási rendszert, de komoly hatása lenne az
állami finanszírozásra, ha a fogyatékos személyek nappali intézménye nagyobb területi
lefedettséggel lenne elérhető. A jelenlegi szabályozás szerint a fogyatékos személyek
nappali intézményét a 10.00 főnél nagyobb lakosságszámú önkormányzatoknak kötelező
működtetni.
A szolgáltatás esetében – nappali ellátás révén - fontos szempont, hogy könnyen elérhető legyen, a szülők, gondviselők az óvodához, iskolához hasonlóan könnyen be tudják
hordani, el tudják juttatni az intézménybe hozzátartozójukat.
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés nagyon egyenlőtlenül oszlik el az országban, szélsőséges különbségek tapasztalhatók, s vannak olyan megyék, ahol szinte lehetetlen találni
belőlük. A jelenlegi szabályozás a városhiányos, alacsony lakosságszámú térségekben
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élők számára sokkal nehezebben elérhető, mert a „legközelebbi” minimum 10.000 fős
település messze van.
A városhiányos térségekben, és az ehhez hasonló területeken a lakóhelyhez közeli ellátásra vonatkozó méltányos elvárások betarthatatlanok, a területi egyenlőtlenségek kiugróan jelennek meg a jelenlegi rendszerben. Vannak olyan megyék, ahol mindössze három vagy négy 10.000 fős település van (Nógrád, Somogy, Vas, Zala, Baranya, Tolna).
Ezért az ellátást a lakóhelyhez közel, pl. járásközpontokban javasolt megszervezni.
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2.15. DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA
2.15.1. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A szociális alapszolgáltatások egyik formája a nappali ellátás. Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén háromezer főnél több állandó lakos él, idősek nappali ellátását,
ahol pedig tízezer főnél több állandó lakos él, a nappali ellátás egyéb formáit köteles biztosítani.
Ezek közé tartozik a demens személyek nappali ellátása, amely megszervezhető önálló
intézményi formában, de leginkább más nappali ellátással együtt (jellemzően idősek
nappali ellátásával együtt) kerül megszervezésre.
A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, Budapest Főváros Kormányhivatala, a rehabilitációs szakértői szerv vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító
szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.
A szolgáltatás finanszírozásának legfontosabb elemei az állami normatíva, a fenntartó
önkormányzat támogatása és a térítési díj.
Állami támogatás
A normatív támogatás összege évente 500 ezer forint egy fő ellátottra számolva. A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a jogszabályokban
lefektetett szakmai szabályok szerint demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel.
Az ellátottak számát előzetesen kell megbecsülni a támogatás igénylésekor, az elszámolás során pedig az ellátásban ténylegesen részesülők látogatási- és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak számát kell megadni, amely alapján összeadódik az
éves igénybevételi létszám.
Amennyiben az ellátásáról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg
110%-a (550.000 Ft.) igényelhető.
Térítési díj
Az intézményi térítési díj az ellátás ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi
térítési díjat a fenntartó állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja
meg a szolgáltatási önköltséget.
A kötelezett által fizetendő térítési díj a személyi térítési díj, amelyet az intézményvezető
állapít meg konkrét összegben. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a napközbeni tartózkodást és ott étkezést
igénybe vevőkre.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat nappali ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.
A demens személyek nappali ellátása esetében az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének


15%-át csak nappali ellátás,
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30%-át a nappali ellátás és ott étkezés

biztosítása esetén.

2.15.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
Az idősek nappali ellátása finanszírozásának alapjait az előző fejezetben bemutattuk. A
kiadások költségszerkezete vizsgálatunk alapján az alábbi fő elemekből tevődik össze:


Szakmai munkatársak bérköltsége (bér és közterhek),



Technikai munkatársak bérköltsége (bér és közterhek),



Épület karbantartási és közüzemi költségei,



Irodaszerek, nyomtatás, papír költsége,



Programok, kirándulások költsége,



Étkeztetés díja,



Gépjármű üzemanyag és éves átlagos karbantartás költsége.

A vizsgált önkormányzatok esetében a szakmai munkatársak bérköltsége jelenti a legnagyobb kiadást, átlagosan 70-80 százalékát a teljes kiadási költségeknek. 50 főre 8 szakmai munkatárs alkalmazása kötelező, emiatt ez a legjelentősebb kiadási költség.
Az állami támogatás keretében ellátottanként finanszírozódik a szolgáltatás, így a kiadások szerkezetét ez nem befolyásolja. A személyi jellegű kiadások után az étkezés költsége és az épület fenntartása jelentik a legjelentősebb kiadási tételeket.
A térítési díj nem jellemző, a legtöbb szolgáltatásnál csak az étkezés költségét kell kifizetni, a nappali ellátás ingyenes.
A demens személyek nappali ellátása esetében az alap, jogszabályban megfogalmazott
kötelező előírásokon túl a következő – többletfinanszírozással járó - plusz elemeket javasoltuk egy következő, második szolgáltatási szint kialakításához. A demens személyek
ellátása döntően az idősek nappali ellátása keretében együttesen, vagy összevontan, de
külön szervezeti keretben kerül megszervezésre, ezért a magasabb ellátási szintre vonatkozó javaslataink alapvetően megegyeznek az idősek nappali ellátásához kapcsolódó
ajánlásainkkal.


A demens személyek nappali ellátását szolgáló intézménynek biztosítania kell a
hét minden napján a nyitva tartást, a nyitvatartási idő a helyi igényeknek megfelelően kerül meghatározásra, de legalább napi 8 órának kell lennie.



A belső tereket a demens személyek igényeihez, szükségleteikhez alkalmazkodva
kell kialakítani, hogy azok segítséget nyújtsanak biztonságérzetük, tájékozódásuk
megerősítéséhez:
Az intézménynek az ellátottak étkeztetése keretében napi egyszeri meleg fő
étkezést és két kis étkezést (tízórai, uzsonna) kell biztosítani.
Az intézményben a jogszabályban előírtakon túl ki kell alakítani Internet eléréssel rendelkező, 8 főre számolva 1 számítógéppel felszerelt számítógéptermet vagy elkülönített számítógépes részt; csoportos és egyéni mozgásterápiás foglalkozásokra, testmozgásra alkalmas akadálymentes tornatermet vagy tornaszobát.
Szükség esetén az intézményi szolgáltatást igénybe vevők részére a napi intézménybe szállítását és hazaszállítását biztosítani köteles.
Az intézménynek biztosítania kell egy programszervező, animátor munkatársat.
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A 2. szint szolgáltatásainak kialakítása és működtetése egyrészt infrastrukturális fejlesztést igényel, másrészt többlet humánerőforrást. Miután nagyon fontos, és a társadalmi
folyamatok miatt egyre nagyobb súlyú szolgáltatásról van szó, elengedhetetlen az érdemi
szolgáltatásfejlesztés, amelynek középpontjában az értelmes időeltöltés, a demens személyek méltóságának megőrzése, a lehetőségekhez képest fenntartható önállóság (önálló döntéshozatal) biztosítása, a társadalmi kirekesztettség megfékezése áll.
Az emeltebb szintű szolgáltatás első eleme a nyitvatartási idő rugalmassá tétele, a hétvégi nyitva tartás kialakítása, és igény esetén a késő délutáni, esti nyitva tartás. Ennek
kisebb mértékben növekvő üzemeltetési költségei, nagyobbrészt humánerőforráshoz
kapcsolódó költségvonzatai vannak. Számításaink szerint egy átlagos 25 fős intézmény
esetében ez plusz 3 fő munkatársat igényelne, de a jelenlegi finanszírozási rendszer (ellátottanként 500 ezer forint) ezt nem követi le, ezért javasolt a normatív finanszírozás
átgondolása, vagy a többletköltséget az önkormányzatoknak kell egészében finanszírozni. (A hétvégi nyitva-tartással jelentősen nőhet az igénybevételi idő, de nem az igénybevevők száma, ami a támogatás alapja.)
A programszervező munkatárs, akinek fő feladata a különböző mozgásintervenciós programok, kognitív fejlesztő foglalkozások, kézműves foglalkozások, generációk közötti
együttműködések szervezése, bonyolítása, szintén a humánerőforrás növekedését jelenti. Kisebb létszámú nappali ellátás esetében részmunkaidőben, máshol pedig főállásban
segíthet a professzionális fejlesztő programcsomagok kialakításában és működtetésében.
A kisebb létszámú nappali ellátások nagy számát tekintve ez döntően részmunkaidőt jelent, átlagosan önkormányzatonként évi 1 – 2 millió forint plusz kiadást, együttesen az
idősek nappali ellátásával.
A magasabb szintű szolgáltatáshoz kapcsolódik az ebéd mellett két úgynevezett kisétkezés (tízórai, uzsonna) biztosítása, amely már az ország több helyén működik. Ez sok helyen inkább szervezési, szállítási kérdés, mert a megemelt étkezi térítési díj ennek a költségnek egy részét fedezni tudná. A (szociális) étkeztetésben részesülők miatt pedig az
állami normatívában kellene érvényesíteni a többletköltséget.
A nappali ellátás során már ma is több helyen segítenek a szolgáltatáshoz való eljutásban, javaslatunk ennek minden szolgáltatásra kiterjedő megvalósítását jelenti, ahol valamilyen formában az állam is hozzájárul ehhez a kiadáshoz. Jellemző, hogy sok időskorú
ember éppen amiatt nem veszi igénybe az ellátást, mert nem tud oda eljutni. A kistelepüléseken a falu- vagy tanyagondnoki szolgálat is bekapcsolódik ennek a problémának a
megoldásába, de sokat segítene, ha a nagyobb, 15-20 ellátott feletti intézmények saját
gépjárművel rendelkeznének, és minimális szinten a jogosítvánnyal rendelkező gondozó
segítségével megoldható lenne a szállítás. (Nagyobb településeken ezt az önkormányzat
szociális szolgáltatásainak közösen rendelkezésére álló, nagyobb férőhellyel rendelkező
gépjármű tudná biztosítani, de ez nem reális a közeljövőben.) Egy gépjármű éves fenntartási, futási költsége körülbelül 250.00 – 300.000 forintot jelent egy-egy település/szolgáltatás vonatkozásában.
A 2. szint legnagyobb költsége az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó egyszeri
beruházási költség, majd a fenntartás, karbantartás. A magasabb szolgáltatási színvonalhoz kapcsolódó számítógépes felszereltség, számítógépterem vagy sarok, tornaszoba
valahol ma is már az ellátás része, de az ország döntő többségében, főként a kisebb településeken ehhez komolyabb beruházásra van szükség. Egy átlagos – általában az idősek nappali ellátását is végző - intézmény tekintetében ez összevontan 15-20 millió forintos egyszeri többletköltség, a működtetés során viszont nem jelent nagyobb plusz kia-
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dást. Az intézmény felújítása, bővítése során kaphat teljes figyelmet a demens személyek igényeihez, szükségleteikhez alkalmazkodó belső tér kialakítása (nyugtató hatású
színek, hangok, tájékozódást segítő feliratok, képek, jelzések, kevés és biztonságos bútorzat, mint pl. sarokvédős asztal, csúszásmentes padló.

2.15.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
A demens ellátás a személyközpontúság alapelveire épül. A személyközpontú gondoskodás célja, hogy elősegítse a demenciával küzdő idősödő embereknek, családjaiknak, és
mindazoknak a „jól-létét”, akik törődnek velük.
A cél a kulturált, biztonságos körülmények között, a család tehermentesítése mellett a
gondoskodás kiegészítése, önellátási képességük csökkenése mellett is a demens személyek
életminőségének
megőrzése,
szükségleteik
kielégítése.
Ápolás, gondozás, foglalkoztatás mellett biztonságos környezet és felügyelet biztosítása
az emberi méltóság, autonómia megőrzésével.
A legfontosabb szolgáltatások általánosságban a következők:


napközbeni tartózkodás;



az önállóság és önkiszolgáló képesség fejlesztése;



fejlesztő foglalkozások biztosítása;



társas kapcsolatok kialakításának támogatása;



egyszeri meleg étel biztosítása;



közösségi, szabadidős, kulturális programokon való részvétel biztosítása;



segítség az egészségügyi ellátások igénybevételében;



hivatalos ügyek intézésének segítése;



munkavégzés lehetőségének megszervezése;



életvezetés támogatása.

A fenti szolgáltatási elemekből következnek a szolgáltatás legfontosabb költségelemei; az
ingatlan biztosítása, fenntartása, üzemeltetése, a humán erőforrás biztosítása, a szükséges tárgyi feltételek nyújtása. A demens személyek nappali intézményének helyet biztosító ingatlan fenntartása és üzemeltetése, valamint a munkatársak finanszírozása a legmeghatározóbb költségelemek.
A Magyar Államkincstár önkormányzatokra vonatkozó adatszolgáltatása alapján országos
átlagban a demens betegek nappali ellátásával kapcsolatos kiadások 72%-a személyi,
20%-a egyéb folyó, 7,7%-a pedig felhalmozási célú kiadás. A bevételek 9%-a folyó bevétel (térítési díj), 73,6% működési bevétel (az államháztartástól a működésre kapott
támogatások), és fejlesztésekre kapott felhalmozási bevételek, ami a bevételek 17,4%-a.
A jogszabályok pontosan meghatározzák azokat a minimumfeltételeket, amelyeket a
szakmai munkatársak és a fizikai körülmények vonatkozásában biztosítani szükséges.
Az ellátást nyújtó intézmény köteles:


a közösségi együttlétre,



a pihenésre,



a személyi tisztálkodásra,



a személyes ruházat tisztítására,



amennyiben étkeztetést is biztosít, akkor az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségeket biztosítani.
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A demens személyek nappali ellátása során az intézmény köteles egyéni és csoportos
foglalkozásokat napi rendszerességgel biztosítani. Az intézménynek a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítania kell.
A munkatársak vonatkozásában biztosítani kell az alábbi szakértőgárdát:


Nappali ellátást vezető 1 fő,



50 főre vetítve 8 fő munkatárs (gondozó, ápoló, terápiás munkatárs, szociális
munkatárs intézményi döntés alapján).

A létszámelőírások és a normatív finanszírozás összevetése alapján kijelenthető, hogy az
állami támogatás (normatíva) általánosságban nem fedezi az elvárt, előírt szakemberlétszám költségeit sem, nem beszélve az intézmény működtetésének, fenntartásának költségeiről. Példának véve egy 10 fős és egy 50 fős demens személyek ellátását végző intézményt (az egyszerűség kedvéért folyamatos igénybevétellel számolva), az alábbi költségekkel lehet számolni:
66. táblázat: Fogyatékos személyek ellátását végző nappali intézmény fenntartási költségei 10 és
50 fő ellátott esetében
Ellátott demens
személyek szá-

Kötelező
Állami támogatás

ma
10 fő

szakemberlétszám

5.000.000 Ft.

2 fő
9 fő

50 fő

20.000.000 Ft.

(8 fő + 1 fő
vezető)

Kötelező szakemberlétszám munkabére
garantált bérminimum alapján
12 hó x 2 fő x (180.500 Ft. + 37.905 Ft.)
= 5.241.720 Ft.

12 hó x 9 fő x (180.500 Ft. + 37.905 Ft.)
= 23.587.740 Ft.

Az előírt szakemberlétszám költsége ráadásul úgy lépi túl az állami támogatás összegét,
hogy minden munkatársnál egységesen bruttó 180.500 forinttal, azaz a 2018. évre garantált bárminimummal számoltunk, mialatt több szakembernek a valóságban ennél bizonyosan többet kell fizetni (közalkalmazotti bértábla előírások, intézményvezetői bér
stb.).
A térítési díj – ami a MÁK adatok alapján átlagosan a bevételek 9 százaléka -, nem tudja
pótolni a fennmaradáshoz szükséges összeget, tehát a demens személyek nappali ellátásnak finanszírozásához mindenképpen szükséges a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása.

2.15.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Az állami finanszírozás a tervezhető térítési díjakkal együtt is alatta marad a fenntartási,
működtetési költségeknek, a költségvetési törvényben meghatározott fix összegű
(500.000 Ft.) normatíva nem elegendő a munkatársak minimálbérének kifizetésére sem.
Megfontolandó, hogy ennél a szolgáltatásnál is a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások állami támogatásának módját kellene alkalmazni. Tehát az állam külön finanszírozza az elismert szakmai dolgozók bérét, és az intézmény üzemeltetését (intézményvezető, technikai dolgozók, szakmai dologi kiadások, a
feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez
szükséges kiadások).
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Nem közvetlenül érinti a demens személyek nappali intézmények finanszírozását, de
rendszerszinten fontos és szükséges beavatkozás lehet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által modellként már útjára indított tartós szakápolás intézményrendszerének országos bevezetése és finanszírozása.
Az időskorúak számának és lakosságon belüli arányának folyamatos magyarországi növekedésével együtt emelkedik a demenciában szenvedő betegek száma is. Fontos jellemző a 80 év feletti idősek arányának hangsúlyos növekedése, mialatt az életkor előrehaladásával fokozatosan növekszik a demens idősek száma; 90 év felett a demenciával küzdők aránya már 30 százalék.
Ez a demográfiai változás olyan új terheket eredményez a szociális ellátórendszerben,
amire rendszerszintű változtatásokkal lehet csak érdemben reagálni. A fokozottabb ápolási szükséglet miatt a demens személyek ellátása jóval többe is kerül.
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2.16. IDŐSEK OTTHONA
2.16.1. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi
legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes
körű ellátás) ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy
ellátásuk más módon nem oldható meg.
Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények közé tartozik az idősek otthona. A szolgáltatást a megyei jogú városoknak és a Fővárosi Önkormányzatnak kötelező biztosítania.
A szolgáltatás finanszírozásának legfontosabb elemei az állami normatíva, a fenntartó
önkormányzat támogatása és a térítési díj.
Állami támogatás
A támogatást a mindenkori költségvetési törvény szabályozza. Eszerint a települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott (a jogszabályoknak megfelelően működtetett) időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását biztosító intézmények egyes kiadásaihoz.
A támogatás két részből tevődik össze, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai
dolgozók normatív bértámogatásából és az intézményüzemeltetési támogatásból.
Szakmai dolgozók bértámogatása
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2018-ban
2.606.040 forint/számított létszám/év, amely a bruttó béren kívül tartalmazza a munkaadói járulékokat is. Visszaosztva ezt egy dolgozó havi – munkaadói közterhek nélküli bruttó bérére, a normatív támogatás havi bruttó 180.000 forint átlagos állami hozzájárulást (átlagbért) jelent.
A dolgozói létszám kiszámítását szintén az aktuális költségvetési törvény tartalmazza,
eszerint fő szabályként 1 fő intézményvezető (szakmai vezető) és 4 ellátottanként 1 fő
szakmai munkatárs (segítő) finanszírozható.
Bár a költségvetési törvény – finanszírozást meghatározó – leírása bonyolultnak tűnik, a
képlet elég egyszerű. Az intézményeknek meg kell becsülni egész évre az ellátotti létszámot, azt elosztani néggyel, és ez eredményezi az elismert, elszámolható szakmai
munkatársi létszámot. Ha ezt megszorozzuk a költségvetési törvényben meghatározott
fix összeggel, megkapjuk az intézmény bértámogatási finanszírozását.
Ezt az alapképletet finomítja egy kiegészítő szabály. Eszerint 1,2-szeres szorzóval kell
figyelembe venni azokat a személyeket, akik rendelkeznek a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal (jogutódja), vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát megállapító szakvéleményével.
A normatívával való elszámolás pedig már a szolgáltatási nyilvántartásban (KENYSZI –
TEVADMIN rendszerben) szereplő adatok alapján történik.
Intézményüzemeltetési támogatás
A félrevezető név ellenére a szakmai dolgozók bértámogatása melletti, másik rendszeres
állami finanszírozás nem kizárólag az intézmény műszaki típusú üzemeltetésének támogatását jelenti, hanem az intézményvezető és a nem szakmai munkatársak béréhez, já-
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rulékaihoz való hozzájárulást. Emellett pedig a szakmai dologi kiadások, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások állami támogatását.
A finanszírozás nem normatív alapon működik, évente kell az önkormányzatoknak kérvényezni, odaítélése pedig nem automatikus, összege jogszabályban nem lefektetett, változó.
A költségvetési törvény alapján az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján - a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért
felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az előző év végéig döntenek.
A támogatás összege a tervezett összes éves szintű intézményüzemeltetési kiadás plusz
az intézményvezető szakmai dolgozók átlagbére alapján számolt bérköltsége, mínusz a
várható térítési díj bevétel.
Támogatás = intézményüzemeltetési kiadások + intézményvezető bére – térítési díj
Térítési díj
Az intézményi térítési díj az ellátás ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi
térítési díjat a fenntartó állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja
meg a szolgáltatási önköltséget.
A kötelezett által fizetendő térítési díj a személyi térítési díj, amelyet az intézményvezető
állapít meg konkrét összegben. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
Az idősek otthonában az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.
A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. Ha a jövedelemhányad
nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy
a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. Ha az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi
térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak
az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében
foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében az ingyenes ellátás további feltétele, hogy az ellátottnak jelzálog alapjául szolgáló vagyona és jogerősen térítési díj fizetésére kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs.

2.16.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
Az idősek otthona finanszírozásának alapjait az előző fejezetben bemutattuk. A kiadások
költségszerkezete vizsgálatunk alapján az alábbi fő elemekből tevődik össze:
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Szakmai munkatársak bérköltsége (bér és közterhek),



Technikai munkatársak bérköltsége (bér és közterhek),



Orvos személyi juttatása (megbízási díja),



Épület karbantartási és közüzemi költségei,



Napi ötszöri étkeztetés költsége,



Gépjármű üzemanyag és éves átlagos karbantartás költsége,



Alapgyógyszer ellátás,



Egészségügyi eszközök beszerzésének költsége,



Mosoda üzemeltetésének költsége,



Belföldi kirándulások költsége,



Pedikűr, kozmetika, fodrász stb. egyéb szolgáltatások költségek.

A vizsgált önkormányzatok esetében előre látható módon a szakmai és technikai munkatársak bérköltsége jelenti a legnagyobb kiadást, átlagosan 50-60 százalékát a teljes kiadási költségeknek. A magas létszámelőírások miatt (100 főre minimum 24 fő gondozó) ez
a költség nem is csökkenthető.
Az állami támogatás keretében a szakmai dolgozók bértámogatása és az intézményüzemeltetési támogatás a két fő elem, amennyiben ez arányban áll a (kötelezően) foglalkoztatott munkatársak bérköltségével, akkor méltányos, feladatarányos finanszírozásról beszélhetünk.
Más szociális szolgáltatásokhoz képest a térítési díj jelentősebb bevételt jelent, de függ a
lakók összetételétől, anyagi helyzetétől, az emelt szintű ellátás biztosításától. Átlagosan
90-100 ezer forint havonta a személyi térítési díj, ami az ellátottak jövedelmétől függően
mérséklődik, de újabb, jobb felszereltséggel bíró intézményekben a 150-180 ezer forintot
is eléri a havi térítés csökkentések nélküli összege.
Négy különböző méretű önkormányzat esetében a kiadások és a térítési díj arányát az
alábbi táblázat szemlélteti az idősotthonok vonatkozásában:
67. táblázat: Kiadások és a térítési díj aránya 4 önkormányzat idősek otthonai esetében (2016. évi
adatok)

Település

Személyi
juttatások
(Ft.)

Járulékok
(Ft.)

Dologi kiadások (Ft.)

Működési
kiadások
összesen
(Ft.)

Térítési díj
(Ft.)

Debrecen

320 083 905

94 279 175

248 578 802

662 941 882

261 024 127

39

Kazincbarcika

118 684 027

37 536 754

76 048 207

232 268 988

72 018 262

31

Ajka

107 834 759

29 471 608

59 291 514

196 597 881

89 610 012

46

45 001 830 12 308 020

46 451 684

103 761 534

37 098 760

36

Dunakeszi

Működési
bevételek
aránya (%)

A 31 - 46 százalékos arányú térítési díj bevételek jó aránynak mondhatóak, a más szolgáltatások 1-10 százalékához képest, aminek az alapja a jelenlegi időskorúak nagyarányú fix jövedelme (nyugdíj), ellentétben például a hajléktalan aktív korúak csoportjával.
A szakmai dolgozók bértámogatása és az intézményüzemeltetési támogatás jelenti az
állami finanszírozás fő részét. Miként fentebb bemutattuk, a bértámogatás normatív alapon jár, az intézményüzemeltetési támogatás egyedi döntés függvénye. A támogatás
együttesen jár a időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása, a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátása és a gyermekek és családok átmeneti gondozása ese-
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tében a költségvetési törvény alapján. Ezért statisztikai adatok is együttesen állnak rendelkezésre. A fenti 4 település vonatkozásában ez az alábbi állami támogatást jelenti:
68. táblázat: Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás 4 település esetében (2016. évi adatok)

Település

Szakmai dolgo-

Szakmai dolgozók bér-

Intézményüzemeltetési

zók létszáma

támogatása

támogatás

Debrecen

85

255 391 920

128 153 000

Kazincbarcika

18

54 726 840

0

Ajka

24

72 969 120

0

Dunakeszi

10

28 666 440

9 196 000

A dolgozók bértámogatása 2.606.040 forint évente, a finanszírozás arányosnak tekinthető a kiadásokkal, a költségvetés annyi szakmai dolgozót finanszíroz, ahányan az intézményekben dolgoznak. (Ellátottak száma alapján.) Az intézményüzemeltetés odaítélésnek módja nem nyilvános, így csak a költségeket lehet megmutatni.
Egy konkrét intézmény részletes költségvetését elemezve részletesen láthatjuk a bevétele és kiadások arányát:
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69. táblázat: Idősek otthona kiadások egy 132 fős önkormányzati intézményben

31 ezer fő lakosságszámú település idősek otthona
Átlagos állapotú épület, alapterülete 2499 nm2, ellátottak száma 132 fő.
Erőforrás

Költség megnevezése

Fajlagos költség évente (Ft.)

Mennyiség

Éves teljes költség (Ft.)

Emberi erőforrások 1

Szakmai munkatársak személyi
jutattása (bér és közterhek, Ft/fő)

3 684 281 Ft

43 fő

158 424 110 Ft

Emberi erőforrások 2

Technikai munkatársak személyi
juttatása (bér és közterhek, Ft/fő)

2 516 565 Ft

17 fő

42 781 621 Ft

Emberi erőforrások 3

Orvos személyi juttatása (megbízási díja)

Épület 1

Épület karbantartási költsége
Ft/m2

Épület 2

Épület közüzemi költségei Ft/m2

Étkeztetés költsége

Étkeztetés költsége Ft/fő/nap (5 szöri)

Gépjármű futás költsége

Üzemanyag és éves átlagos karbantartás/gépjármű

Alapgyógyszer ellátás

Alapgyógyszer ellátás átlagos költsége/fő/év

Egészségügyi eszközök
beszerzésének költsége

Fogyó egészségügyi eszközök
költsége

1 959 000 Ft

összesen

1 959 000 Ft

Mosoda üzemeltetésének
költsége

Mosatáshoz szükséges anyagok
költsége stb.

3 775 440 Ft

összesen

3 775 440 Ft

Belföldi kirándulások
költsége

Kirándulások költsége

300 000 Ft

10 alkalom

3 000 000 Ft

Pedikűr, kozmetika, fodrász

Szolgáltatások díja

427 025 Ft

összesen

820 000 Ft

3 fő

2 460 000 Ft

2 883 Ft

2499 nm2

7 204 617 Ft

6 503 Ft

2499 nm2

16 250 997 Ft

132 fő/365 nap

43 121 100 Ft

895 Ft
763 600 Ft
7 560 Ft

1 db
132 fő/hó

763 600 Ft
11 975 040 Ft

427 025 Ft
292 142 550 Ft
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A kiadásokhoz ebben az esetben 86 millió forint dolgozói bértámogatás és 24 millió forint
intézményüzemeltetési támogatás kapcsolódik állami finanszírozásként, ami a kiadások
39 százaléka. Növeli még a támogatást a bérekhez kapcsolódó szociális ágazati pótlék,
egyéb kisebb összegű kiegészítő állami támogatás.
132 fő ellátott alapján 33 munkatársat (132/4) finanszíroz az állam, de az intézmény 43
munkatársat alkalmaz a szakmai munka ellátása érdekében. A technikai munkatársak és
a dologi kiadások költsége mintegy 70 millió, ehhez képest az intézményüzemeltetés támogatása (ami a költségvetési törvény szerint e kiadások miatt jár) 24 millió forint.
Jelentős az étkeztetés és az éves gyógyszerköltség összege, amelyek nagyobb részét
fedezi a térítési díj, amely csökkentés nélkül a következő:


Általános ellátásban: 3 000.-Ft/fő/nap, 90.000.-Ft/fő/hó,



Emelt szintű ellátásban: 3.200.- Ft/fő/nap, 96.000.- Ft/fő/hó.

A 132 fő átlagosan évente 95 millió forint térítési díjat fizet, így önkormányzati támogatás nélkül az éves összes bevétel nagyságrendileg 220 millió forint. A teljes éves kiadási
költséghez ez majdnem 70 millió forint mínusz, amit az önkormányzatnak finanszíroz,
illetve egyéb más módon kell évente előteremteni.

2.16.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Az idősek otthonában azok a személyek gondozhatók, akik III. fokozatú (napi 4 órát
meghaladó) gondozási szükséglettel vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb
körülménnyel rendelkeznek, és rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték. Ezen felül még ellátható:


az a 18. életévét betöltött személy is, amennyiben ellátása más típusú, ápolást
gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható – aki betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, és szintén III. fokozatú gondozási szükséglettel vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülménnyel
rendelkezik;



az idősek otthonába bekerülő személlyel legalább egy éve együtt élő házastársa,
élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is felvehető;



a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – a III. fokozatot meg nem haladó gondozási
szükséglettel rendelkező személy, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi
térítési díj megfizetését.

Jellemző szolgáltatások:


az ellátottak ruhájának, textilneműjének mosása, vasalása, javítása;



a helyiségek rendszeres takarítása, karbantartása;



napi háromszori étkezés biztosítása;



egyéni esetkezelés pszichiáter szakorvos, mentálhigiénés szakember, foglalkoztatás szervező, ápoló közreműködésével;



szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, mozgásterapeuta igénybevétele;



rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok, vércukor- vérnyomásmérés;



kirándulások szervezése az ellátottak részére, előadóművészek meghívása, társas
rendezvények lebonyolítása;



az ellátást igénybevevők családi és társadalmi kapcsolatainak lehetőség szerinti
fenntartása.
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A szolgáltatási elemekből következnek a szolgáltatás legfontosabb költségelemei; az ingatlan(ok) biztosítása, fenntartása, üzemeltetése, a humán erőforrás biztosítása, a szükséges tárgyi feltételek nyújtása. Az idősek otthonának helyet biztosító ingatlan fenntartása és üzemeltetése és a munkatársak finanszírozása a legmeghatározóbb költségelemek.
A jogszabályok pontosan meghatározzák azokat a minimumfeltételeket, amelyeket a
szakmai munkatársak és a fizikai körülmények vonatkozásában biztosítani szükséges.
A bentlakásos intézményben ki kell alakítani:


az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás),



a személyi tisztálkodásra,



az étkezésre,



az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl. társalgó,
könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint mentális gondozásra,



az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba, betegszoba),



gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi
együttlétre,



a látogatók fogadására szolgáló helyiséget.

A bentlakásos intézmény akkor alkalmas gondozási feladatok ellátására, ha biztosítja,
hogy:


a lakószobában egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület,



tíz ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, valamint nemenkénti illemhely
jut és biztosított a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatás.

A bentlakásos intézmény köteles lakószobáit úgy kialakítani, hogy egy lakószobában legfeljebb négy személy elhelyezését biztosítsa.
A munkatársak vonatkozásában biztosítani kell az alábbi szakértőgárdát:


intézményvezető 1 fő,



orvos,
100 férőhely alatt heti 4 óra,
100-200 férőhely között heti 6 óra,
200 férőhely felett 1 fő,



intézményvezető ápoló (100 férőhely felett) 1 fő ,



ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve) 24 fő,



mozgásterapeuta (ajánlott létszám),
100 férőhelyig heti 4 óra,
100 férőhely felett 1 fő,



szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyre vetítve) 1 fő,



foglalkoztatásszervező (100 férőhelyre vetítve, ajánlott létszám) 1 fő.

Egy szakmai dolgozók bértámogatása 2018-ban 2.606.040 forint, azzal a feltétellel, hogy
4 ellátottanként lehet 1 fő dolgozót finanszírozni. A fentiekben leírt szakmai előírások a
munkatársak vonatkozásában döntően összhangban vannak a finanszírozással. Ha teljes
kihasználtsággal működik egy teljes év során az intézmény (a folyamatos várólisták alapján ez feltételezhető), akkor egy 100 fős intézmény esetében 25 fő szakmai munkatárs
(segítő) bérét támogatja az állam (100 fő / 4). A jogszabályi előírások szerint pedig 100
fő ellátott esetében kötelező alkalmazni 24 fő ápolót, 2 fő szociális munkatársat, 0,1 fő
orvost és 0,1 fő mozgásterapeutát, tehát mindösszesen 26,2 főt. Nagyjából megegyezik
a kötelező szakmai létszám a finanszírozott létszámmal, persze azzal a kitétellel, hogy
egyformán havi bruttó 180.000 forint munkabért jelent az állami támogatás. (A legalább
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középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben
foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma megközelítőleg ekkora összeg;
2018. január 1-től 180.500 Ft.13)
Amennyiben viszont már 101 fő az ellátotti létszám, a szinte változatlan állami finanszírozás mellett megnövekszik a kötelező szakemberlétszám. Ebben az esetben a 25 fő havi
bruttó 180.000 forintos állami támogatásból már 28,2 fő munkabérét kellene finanszírozni.
Összességében az idősek otthona esetében az állami szakmai dolgozói bértámogatás –
más bentlakásos intézményekkel, mint például a családok- és a gyermekek átmeneti otthonával szemben – nagyobbrészt fedezi a munkatársak bérköltségét.

2.16.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Ebben a fejezetben a finanszírozási megoldással kapcsolatos javaslatainkat mutatjuk be.
Több, a geriátriában képzett orvos és szakápoló alkalmazására lenne szükség, igazodva a
lakók általános egészségügyi, fizikai és mentális helyzetének folyamatos változásához
(romlásához). Ehhez a kötelező szakemberlétszámra vonatkozó jogszabályváltozáson túl,
azzal párhuzamosan meg kell teremteni a finanszírozási hátteret.
Nem közvetlenül érinti a jelenlegi finanszírozási rendszert, de komoly hatása lenne az
állami finanszírozásra, ha az idősek otthona nagyobb területi lefedettséggel lenne elérhető.
Az önkormányzatok által fenntartott idősek otthonai ma azok a nem tiszta profilú intézmények, ahol a legnagyobb a várólistán várakozók száma. Ennek egyrészt nyilvánvalóan
oka a magyar társadalom elöregedése, másrészt az egészségügyi ellátórendszer és a
kapcsolódó szociális ellátó rendszerek (elsődlegesen a hajléktalan- és a fogyatékos személyek ellátásának) rossz, nem hatékony működése, és oka a hatályos szabályozás is.
Ma ezekben az otthonokban nagy számban élnek – más intézményi elhelyezés hiányában
– nem időskorú mozgáskorlátozott és hajléktalan személyek. Emellett a bekerülési feltételek szigorodásával, a befogadáshoz szükséges gondozási szükségleti küszöb megemelésével egyre súlyosabb fizikai és mentális állapotban lévő idősek élnek az otthonokban.
A demográfiai folyamatokat, a változó szükségleteket nem követte az önkormányzatok
ellátási kötelezettségének változása. A járásszékhelyek számára történő ellátási kötelezettség előírásával, vagy a finanszírozási rendszerbe történő automatikus befogadással
lehetne első lépésben reagálni a demográfiai folyamatok okozta növekvő igényekre és a
több tízezres várólistára.
Más célcsoportok, így különösen a hajléktalan emberek és a mozgáskorlátozott fogyatékos emberek bentlakásos ellátásának fejlesztése szintén elősegítené a várólisták csökkenését, és hogy az idősotthonok férőhelyeit ténylegesen az időskorú rászorulók vegyék
igénybe.
Az idősek otthona esetében az alap, jogszabályban megfogalmazott kötelező előírásokon
túl a következő – többletfinanszírozással járó - plusz elemeket javasoltuk közvetlenül egy
második és harmadik szolgáltatási szint kialakításához:
Második szint
13

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról
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A bentlakásos intézményben a jogszabályban előírtakon túl ki kell alakítani 20 ellátottként minimum 40 négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre alkalmas
helyiséget, Internetes eléréssel felszerelt számítógéptermet, csoportos és egyéni
mozgásterápiás foglalkozásokra, testmozgásra alkalmas akadálymentes tornatermet.



Biztosítani kell, hogy a lakószobákban legfeljebb 2 személy kerüljön elhelyezésre,
lakószobánként önálló fürdőszoba álljon rendelkezésre, a lakószobában egy ellátottra legalább 8 négyzetméter nagyságú lakóterület jusson, a lakószoba berendezése teljes mértékben felszerelt legyen.



Az ellátottak étkeztetése keretében napi ötszöri étkezést - ebből két alkalommal
meleg ételt - kell biztosítani.



Az egészségi és mentális állapotra fókuszáló gondozási terv mellett egyéni fejlesztési tervet kell készíteni, amely eredményekre fókuszáltan tűz ki célokat a hozzáértés, az identitás és az önállóság megőrzése érdekében.



Az intézménynek biztosítania kell mentálhigiénés ellátás keretében egyéni és csoportos foglalkozásokat, ahol pszichológus segíti a kliensek lelki egészségének
megőrzését.



Az intézmények biztosítania kell egy főállású programszervezőt, animátor munkatársat, aki segíti az ellátást igénybe vevők testi-lelki aktivitásának fenntartását,
megőrzését.

Harmadik szint


Idősek otthonának az az intézmény alkalmas, amely biztosítani tud olyan önálló,
egy- vagy kétszemélyes lakrészeket, amelyek lakószobát, konyhát és fürdőszobát
foglalnak magukba; és egy ellátottra legalább tíz négyzetméter nagyságú lakóterület jut.



Az intézményben ki kell alakítani úszásra, vízi foglalkozásokra alkalmas, akadálymentesített úszómedencét.



Az intézménynek biztosítania kell egyéni mentor segítségét minden ellátott egyéni
fejlesztési tervének megvalósulása érdekében, aki támogatja az ellátott beilleszkedését, önálló életvitelét.

A 2. és 3. szint szolgáltatásainak kialakítása és működtetése egyrészt infrastrukturális
fejlesztést igényel, másrészt többlet humánerőforrást. Miután nagyon fontos, és a társadalmi folyamatok miatt egyre nagyobb súlyú szolgáltatásról van szó, elengedhetetlen az
érdemi szolgáltatásfejlesztés, amelynek középpontjában az értelmes időeltöltés, a személyes fontosság és önállóság megőrzése áll.
A működési nyilvántartás alapján 350, helyi önkormányzat által fenntartott idősek otthona intézmény működik Magyarországon 20.500 engedélyezett férőhellyel. Az igénybevételek átlagos száma nyitvatartási napokon több, mint 19 ezer fő, ami átlagosan 93 százalékos kihasználtságot jelent, a legnagyobb arányt a szociális szolgáltatások között.
A szolgáltatás nagyságrendje miatt ezért a kisebb, de közben minden intézményre kiható
humánerőforrás fejlesztés jelentős plusz költséggel jár.
A javaslatok személyi fejlesztésre vonatkozó része a pszichológus és a programszervező
munkatárs alkalmazása a második szinten és szükség esetén – amennyiben ez többlet
erőforrást igényel - plusz egyéni mentorok alkalmazása a harmadik szinten.
A programszervező munkatárs fő feladata a különböző mozgásintervenciós programok,
kognitív fejlesztő foglalkozások, kézműves foglalkozások, generációk közötti együttműködések szervezése, bonyolítása, szintén a humánerőforrás növekedését jelenti. Kisebb
otthonok esetében részmunkaidőben, máshol pedig főállásban segíthet a professzionális
fejlesztő programcsomagok kialakításában és működtetésében. A pszichológus szintén
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csak a nagy létszámú, 80-100 fő vagy afölötti otthonok esetében szükséges főállásban
alkalmazni.
350 intézmény vonatkozásában ez a minőségi fejlesztés akár 2 milliárd forint plusz költséget is jelenthet, egy átlagos 70-80 fős intézmény esetében évi 6-10 millió forint többlet
kiadást.
A magasabb szintű szolgáltatáshoz kapcsolódik a napi ötszöri étkezés biztosítása, amely
már az ország több helyén működik. Ez sok helyen inkább szervezési, szállítási kérdés,
mert a megemelt étkezi térítési díj ennek a költségnek egy részét fedezni tudná. A (szociális) étkeztetésben részesülők miatt pedig az állami normatívában kellene érvényesíteni
a többletköltséget.
A 2. és 3. szint legnagyobb költsége az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó egyszeri beruházási költség, majd a fenntartás, karbantartás. A magasabb szolgáltatási színvonalhoz kapcsolódó komfortosabb elhelyezési körülmények, számítógépes felszereltség,
számítógépterem, tornaterem, a 3. szinten úszómedence kialakítása valahol ma is már
az ellátás része, de sok intézményben ehhez komolyabb beruházásra van szükség. Egy
átlagos intézmény tekintetében ez 80-120 millió forintos egyszeri többletköltség, a működtetés során viszont csak kisebb plusz kiadást jelent, az úszómedence kivételével, ami
komolyabb üzemeltetési költség.
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2.17. HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA
2.17.1. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A szakosított szociális ellátási formák közé tartozó, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel biztosítanak ellátást a szolgáltatás igénybevevőinek. Az átmeneti intézmények egyik típusa a hajléktalanok átmeneti szállása.
A szolgáltatás alapvető célja, hogy biztosítsa az önellátásra képes hajléktalan személyek
részére az éjszakai pihenést, életvitelszerű szálláshasználatot, egyénre szabott személyes szociális segítséget biztosítson az igénybe vevők részére, és szakmai segítséget
nyújtson a szállóról történő továbblépéshez.
A szolgáltatást a 30.000 főnél nagyobb lélekszámú települések önkormányzatainak, és a
Fővárosi Önkormányzatnak kötelező biztosítani.
A hajléktalan személyek átmeneti szállása az önellátásra képes hajléktalan személyeknek
kizárólag lakhatási szolgáltatást vagy lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát) biztosíthat.
A szolgáltatás finanszírozásának legfontosabb elemei az állami normatíva, a fenntartó
önkormányzat támogatása és a térítési díj.
Állami támogatás
A normatív támogatás összege évente 468.350 forint egy fő ellátottra számolva. A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a jogszabályokban
lefektetett szakmai szabályok szerint átmeneti szállást tartanak fent hajléktalan emberek
számára.
A költségvetés tervezésekor a rendelkezésre álló férőhelyek éves becsült számát kell
megadni, elszámolásnál pedig a gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyekkel
kell számolni.
A támogatás 50%-a igényelhető a kizárólag lakhatási szolgáltatás biztosítása esetén.
Amennyiben az ellátásáról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg
110%-a (515.185 Ft.) igényelhető.
Térítési díj
Az intézményi térítési díj az ellátás ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi
térítési díjat a fenntartó állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja
meg a szolgáltatási önköltséget.
A kötelezett által fizetendő térítési díj a személyi térítési díj, amelyet az intézményvezető
állapít meg konkrét összegben. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
Hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén a személyi térítési díj nem haladhatja
meg az ellátott havi jövedelmének 60 százalékát, ha az ellátott számára esetvitelt (szociális munkát) is nyújtanak.
Kizárólag lakhatási szolgáltatás biztosítása esetében lakhatási költséget kell meghatározni személyi térítési díjként.
A gondozás első 30 napjára személyi térítési díj nem kérhető.
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2.17.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
A hajléktalanok átmeneti szállása intézmények finanszírozási alapjait az előző fejezetben
bemutattuk. A kiadások költségszerkezete vizsgálatunk alapján az alábbi fő elemekből
tevődik össze:


Szakmai munkatársak személyi juttatása (bér és közterhek), amennyiben az intézmény szociális munkát is végez,



Épület karbantartási és közüzemi költségei,



Étkezés költsége.

A vizsgált intézmények adataik alapján a jogszabálynak megfelelően 2 fő csoportba sorolhatók, a csak lakhatást, illetve a lakhatás mellett szociális támogatást is nyújtó intézmények csoportjába. A kiadások ettől függően jelentősen különböznek, mert a csak lakhatási szolgáltatást nyújtó intézményeknél nem jelentkeznek a más szociális ellátások
esetében a legnagyobb költségvetési kiadást jelentő személyi költségek.
Amennyiben szociális munka is zajlik az intézményben, akkor a szakmai munkatársak
bérköltsége jelenti a legnagyobb kiadást, 75-80 százalékát a teljes kiadási költségeknek.
A második legfontosabb kiadási tétel az épületüzemeltetés, majd az ellátottak étkezési
költsége, a munkatársakhoz kapcsolódó dologi költségek. Csak lakhatási támogatás esetén értelemszerűen az épületfenntartási, épületüzemeltetési költségek jelentik a legnagyobb kiadást.
Az állami támogatás ellátottanként biztosít fix összegű támogatást, csak lakhatás biztosítása esetén 50 százalékkal csökkentett összegben, így a kiadások tervezésénél ezzel az
önkormányzatoknak kalkulálni kell.
A vizsgált önkormányzatok esetében a térítési díj alacsony összeg, igazodva a célcsoport
élethelyzetéhez, havonta átlagosan 5 – 15 ezer forint, és a jövedelemmel nem rendelkező személyeknek nem kell fizetni az ellátásért. Az állami támogatás és az alacsony térítési díj nem tudja fedezni a kiadásokat, ezért az önkormányzatoknak kell fedezni a többletköltségeket az intézmények működése érdekében.
A hajléktalan személyek átmeneti szállása esetében az alap, jogszabályban megfogalmazott kötelező előírásokon túl a következő – többletfinanszírozással járó - plusz elemeket
javasoltuk a magasabb színvonalú, második és harmadik szolgáltatási szint kialakításához.
Második szolgáltatási szint


A hajléktalan személyek átmeneti szállásának biztosítania kell, hogy egy lakószoba három személy elhelyezésére legyen alkalmas, lakószobánként önálló fürdőszoba álljon rendelkezésre, a lakószobában egy ellátottra legalább hat négyzetméter nagyságú lakóterület jusson.



Az átmeneti szálláson minden ellátott személy számára saját mentor biztosítása
kötelező, heti minimum 4 óra egyéni mentorálással.



A jogszabályban meghatározott szolgáltatási elemeken túl, igény esetén biztosítani kell pszichológiai tanácsadást, pszichiátriai, addiktológiai tanácsadást, családterápiát, életvitel tanácsadást, munkaerő piaci támogatást, kísérést.

Harmadik szolgáltatási szint


A hajléktalan személyek átmeneti szállásának biztosítania kell, hogy egyszemélyes, vagy a párok részére kétszemélyes lakószobák legyenek, lakószobánként
önálló fürdőszoba álljon rendelkezésre, a lakószoba minimum 12 négyzetméter
nagyságú legyen.
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Fejlesztési javaslatunk az emelt szintű szolgáltatás esetében azon alapul, hogy a hajléktalan emberek átmeneti ellátása a kliensek nagy arányában (a becslések szerint, több
mint 50 százalék) nem funkciója szerint működik, nem átmeneti ellátásként, hanem mint
a kutatás során részletesen leírtuk, tartós bentlakásos intézmény helyett, vagy egyszerűen albérletként, munkásszállóként funkcionál. Az emelt szintű ellátás egyben megpróbál
visszatérni a szolgáltatás eredeti funkciójához, és színvonalas(abb) lakhatási körülményekkel, érdemi szociális munka támogatással nyújt valóban átmeneti segítséget a bajba
került emberek számára.
A KENYSZI - TEVADMIN rendszer adatai alapján az országban 57 helyi önkormányzat
által fenntartott átmeneti szállás működik összesen 2.919 férőhellyel. Az igénybevételek
átlagos száma nyitvatartási napokon több mint 2400 fő volt, ami átlagosan 88 százalékos
kihasználtságot jelent.
Hosszabb távú javaslatként megfogalmazódott az ellátás térbeli optimalizálása, a 30 ezer
főnél kisebb településeken is kötelező szolgáltatásnyújtás átgondolása, de az önkormányzati olcsó bérlakások nagyszámú fejlesztése, az idősotthonok bővítése, a pszichiátriai ellátás fejlesztése is sokaknak nyújthatna megoldást, akkor ilyen típusú fejlesztésre
kisebb mértékben lenne szükség. Itt most csak a működő átmeneti szállók fejlesztésével
számolunk.
Egészen más a helyzet Budapesten, ahol a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei több, mint 1500 főnek helyett adó
hajléktalanok átmeneti szállását működtetnek 10 telephelyen, és a vidéki intézményekben, ahol legfeljebb 50, de átlagosan 15-20 férőhellyel lehet számolni.
Az 57 szolgáltatás infrastrukturális fejlesztésére, bővítésére nincs mindenhol szükség a
javaslat alapján, mert már most is egy vagy két ágyas szobák működnek, és sok helyen
saját fürdőszoba áll rendelkezésre.
A humán szolgáltatások fejlesztése, az egyéni mentorálás biztosítása viszont minden
esetben plusz személyi kiadásokkal jár. A vizsgált intézmények között van olyan kisebb
létszámú intézmény, ahol csak 1 plusz fő, a közepes méretűeknél plusz 2 fő alkalmazása
szükséges ennek megvalósításához, de csak ott, ahol jelenleg a minimálisan előírt létszámot alkalmazzák. Összességében körülbelül 150 új munkatárs foglalkoztatása szükséges, ami 500 millió forint többletköltséget igényel.
Az önkormányzatoknál ott jelent ez nagyobb arányú plusz kiadást, 30 ellátottanként (tehát a vidéki intézmények többségénél maximálisan) 2 új foglalkoztatást, ahol eddig csak
lakhatási szolgáltatást nyújtottak. Ez önkormányzatonként körülbelül 7 millió forint.
A vizsgált szolgáltatások között van olyan, ahol a jelenlegi létszám is elegendő a plusz
feladatok megvalósításához, s van, ahol a szolgáltatásra fordított minimális éves szintű
éves kiadás (összesen csak 100.000 Ft. dologi költség) 7 millió forintra emelkedne.

2.17.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Az átmeneti szállás célja a hajléktalan lét és a stabil lakhatás közötti átmenet biztosítása,
ezért az igénybevétel korlátozott, a szállók nem tartós bentlakásos intézmények, de nem
is olyan „munkásszállók”, ahol korlátlan ideig lehet szobát „bérelni”.
Hangsúlyozottan nem tartozik a közszolgáltatás körébe a tartós megoldást biztosító elhelyezés, így önállóan, vagy a támogató szociális munka segítségével az átmeneti időszak
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alatt kell, hogy állandó, hosszabb távú megoldást találjanak a kliensek a lakhatásukra, az
azt megalapozó stabil jövedelem megszerzésére.
A hajléktalan személyek átmeneti szállása az önellátásra képes hajléktalan személyeknek
biztosít


lakhatási szolgáltatást, vagy



lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát).

A szolgáltatási elemekből következnek a szolgáltatás legfontosabb költségelemei; az ingatlan biztosítása, fenntartása, üzemeltetése, a humán erőforrás biztosítása, a szükséges
tárgyi feltételek nyújtása. A hajléktalanok átmeneti szállásának helyet biztosító ingatlan
fenntartása és üzemeltetése és kisebb mértékben a munkatársak finanszírozása a legmeghatározóbb költségelemek.
Mivel a feladat ellátása 30 ezer fő felett kötelező, ezért a hajléktalan-ellátásnál a társulati
forma kevésbé népszerű, mint a többi közszolgáltatásnál.
A Magyar Államkincstár önkormányzatokra vonatkozó adatszolgáltatása alapján országos
átlagban a hajléktalanok átmeneti szállása bevételeinek 70,7%-a állami támogatás,
7,6% folyó bevétel (térítési díj) és 21,7% felhalmozási bevétel, amelynek többsége
(85,6%) jellemzően támogatás.
A jogszabályok pontosan meghatározzák azokat a minimumfeltételeket, amelyeket a
szakmai munkatársak és a fizikai körülmények vonatkozásában biztosítani szükséges.
A hajléktalan személyek átmeneti szállásának biztosítania kell, hogy


egy lakószobában legfeljebb tizenöt személy legyen elhelyezve,



a betegeket szükség szerint külön helyiségben helyezzék el,



tizenöt ellátottra legalább egy zuhanyozó és nemenkénti illemhely jusson,



a lakószobában egy ellátottra legalább négy négyzetméter nagyságú lakóterület
jusson,



az étel melegítésére, étkezésre szolgáló helyiségek rendelkezésre álljanak.

A munkatársak vonatkozásában biztosítani kell az alábbi szakértőgárdát:


Nappali ellátást vezető 1 fő,



100 főre vetítve és a 24 órás folyamatos nyitva tartáshoz igazítva:
6 fő szakmai munkatárs (szociális munkás, segítő, gondozó),
orvos heti 2 órában.

A létszámelőírások és a normatív finanszírozás összevetése alapján kijelenthető, hogy az
állami támogatás (normatíva) más szociális szolgáltatásokkal szemben teljes mértékben
fedezi az előírt szakemberlétszám költségeit. Példának véve egy 50 fős és egy 100 fős
hajléktalanok átmeneti szállását biztosító intézményt, az alábbi költségekkel lehet számolni:
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70. táblázat: Hajléktalanok átmeneti szállását biztosító intézmény fenntartási költségei 50 és 100
fő esetén
Ellátott hajléktalan személyek

Kötelező
Állami támogatás

száma

szakemberlétszám

Kötelező szakemberlétszám munkabére
garantált bérminimum alapján

4 fő
50 fő

23.417.500 Ft.

(1 fő vezető +

12 hó x 4 fő x (180.500 Ft. + 37.905 Ft.)

3 fő munka-

= 10.483.440 Ft.

társ)
7 fő
100 fő

46.835.000 Ft.

(1 fő vezető +
6 munkatárs)

12 hó x 7 fő x (180.500 Ft. + 37.905 Ft.)
= 18.346.440 Ft.

A támogatás 50%-a igényelhető, ha a szolgáltatás keretében kizárólag lakhatási szolgáltatás biztosít az intézmény, de még az is egy kicsit magasabb összeg, mint a kötelezően
előírt munkatársak minimálbéren történő alkalmazásának összege.
Ennek oka leginkább az, hogy más ellátásokkal szemben a vonatkozó jogszabály minimális kötelező szakmai létszámot határoz meg.
Az előírt szakemberlétszám költsége persze csak úgy van összhangban – a két említett
példában – az állami támogatás összegével, hogy minden munkatársnál egységesen
bruttó 180.500 forinttal, azaz a 2018. évre garantált bérminimummal számoltunk, mialatt több szakembernek a valóságban ennél bizonyosan többet kell fizetni (közalkalmazotti bértábla előírások, intézményvezetői bér stb.).
Emellett az előírt tárgyi feltételek (pl. maximum 15 fős lakószobák) is igen enyhe feltételeket tartalmaznak, tehát egy alacsony színvonalú, rossz életkörülményeket nyújtó intézmény fenntartható az állami támogatásból. Amennyiben színvonalas, valódi szakmai
munkát végző intézményt szeretne a fenntartó önkormányzat működtetni, ahhoz már
további pénzügyi forrásokat kell biztosítani.

2.17.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Ebben a fejezetben a finanszírozási megoldással kapcsolatos javaslatainkat mutatjuk be.
Nem közvetlenül érinti a szolgáltatás finanszírozását, de az átmeneti szállás alábbi strukturális problémáinak kezelése nagyon komoly finanszírozási kérdés is, amelynek megoldása nem képzelhető el költségvetési támogatás nélkül.
Egyrészt a hajléktalan ellátás számos olyan embert lát el, akinek a nyújtott szolgáltatások nem megfelelőek, nem elegendőek, állapotuk más profilú intézményekben, tartós
gondozást, ápolást igényelne. Ezek közé tartozik a hajléktalanok átmeneti szállása is. Az
átmeneti szállásokon a tartós elhelyezésre és ápolásra-gondozásra szorulók aránya elérheti a jelenlegi lakók felét.
Az átmeneti szállások részben kvázi tartós bentlakásos intézményként, részben kvázi
munkásszállóként működnek.
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A férőhelyek nagyobb részén ugyanis olyan, nem munkaképes hajléktalan emberek számára nyújtanak elhelyezést, akiknek tartós bentlakásos intézményben (pszichiátriai intézményben, idősellátásban, fogyatékkal élők intézményeiben, szenvedélybetegek intézményeiben) vagy egészségügyi intézményben lenne a helye. A férőhelyek kisebb részén
pedig olyan emberek élnek, akiknek állandó munkájuk, illetve jövedelmük van, vagyis –
akár némi támogatással a lakáspiacon lenne a helyük. Mindez azt jelenti, hogy az átmeneti szálláson történő elhelyezés mindkét nagy csoport esetében súlyosan diszfunkcionális.
Emiatt a nyújtott ellátás sem tud megfelelő lenni, mert egyszerre kell szolgáltatást nyújtani azok számára, akiknek tartós ápolásra van szükségük, és azoknak, akiknek csak
szállást kell biztosítani. Az átmeneti szállások önmagukban történő fejlesztése nem is
tud hatással lenni a hajléktalanság problémakörére, ugyanis a bentlakásos hajléktalan
ellátásra, a pszichiátriai- és a fogyatékos személyek intézményeinek fejlesztésére, továbbá az olcsó, önkormányzati bérlakások számának nagyarányú növelésére, valamint a
hajléktalan személyek foglalkoztatási helyzetének javítására egyidejűleg szükség van.
A másik fő probléma, hogy a hajléktalan ellátás belső struktúrája területi szempontból
jelentős torzulásokat mutat. Nagyon nagy a budapesti és a vidéki ellátás régóta fennálló
aránytalansága. A lakhatási kapacitások (átmeneti szállók) kétharmada Budapesten működik, egy-egy régióban annyi átmeneti szállás férőhely van, mint Budapest egy-egy nagyobb intézményében.
A hajléktalanok átmeneti szállását csak 30.000 főnél nagyobb lakosságszámú települési
önkormányzatoknak, és a Fővárosi Önkormányzatnak szükséges biztosítani. Emiatt (is)
területileg, a fentebb már említett arányban torzult az ellátórendszer. 30.000 főnél nagyobb lakosságszámmal jelenleg Magyarország több megyéjében kizárólag csak a megyeszékhely rendelkezik, és mindösszesen 35 ilyen település van. Javasolt emiatt az ellátási kötelezettség felülvizsgálata és az ellátás területi kiegyenlítése.
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2.18. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS
A helyi közművelődést és hatásterületeit, valamint a kulturális-közművelődési terület
szolgáltatásrendszerét, a feladatokhoz kapcsolódó elvárásait az 1. kutatási célterület
ajánlása tartalmazza a javasolt szolgáltatási szintek bemutatásával együtt. Az alábbiakban a finanszírozási rendszerrel kapcsolatos háttérinformációk és ajánlások kerülnek bemutatásra.

2.18.1. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A közösségi színterek és a közművelődési intézmények bevétele négy forrásból tevődik
össze.
1. A kormány az átalakulási folyamatok során kiemelten kezelte az önkormányzatokhoz kerülő állami feladatok ellátásának és az intézmények működtetésének finanszírozását. A költségvetési törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai előirányzatai között ennek megfelelő forrásokat különítettek el. 2015-től rögzítésre
került a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatai támogatásának minimuma, a 2018-as költségvetésben pedig a támogatás fajlagos összegét és minimumát is megemelte a törvényalkotó. 14
2. Fenntartó önkormányzat általi működési hozzájárulás: Az önkormányzatokról szóló törvény a helyi, a fővárosi és a kerületi önkormányzatok kötelező feladatainál
rögzíti a kulturális szolgáltatások között a helyi közművelődési tevékenység támogatását.
3. Működési bevételek.
4. Pályázati támogatások.
A költségvetési működési támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv. -ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári
és közművelődési feladatainak ellátásához.
71. táblázat: A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok normatívája

pont

településméret

összeg/min
(mft)

összeg (Ft/fő)

d)

NEM megyeszékhely megyei jogú városok
önkormányzata, Szentendre Város Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai

1140

1,2

f)

Budapest Főváros

-

679,4

g)

Fővárosi kerületi önkormányzatok

400

-

14

A támogatás fajlagos összege 2013-2017 között 1.140 Ft/fő, minimuma 1.200.000 Ft volt településenként. A 2018-as költségvetési törvényben a számok 1.210 Ft/fő-re, illetve 1.800.000 Ft-ra
változtak.
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2.18.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
A közművelődési ellátás esetében a 2017-ben életbe lépett új szabályozás jelentős mértékű településméret szerinti differenciálást valósított meg az elvárásrendszerben. Ezért itt
a költségszerkezet elemzéséhez elengedő volt a szolgáltatási szintek és a jogszabályban
foglalt településtípusok kombinációinak alkalmazása szolgáltatási forgatókönyvként. Az
így előállt szolgáltatási forgatókönyvekre a nullbázisú költségvetéskészítés logikája mentén tártuk fel a költségszerkezet. Az eredményt a következő két táblázat mutatja be. A
költségszerkezet elemzését a finanszírozás felülvizsgálatára tett javaslattal együtt mutatjuk
be.
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72. táblázat: a közművelődési feladatellátás költségszerkezete az első szolgáltatási szinten

1000 fő lakosságszám
alatti települések (kisközségek)
kötelezően
ellátandó
közművelődési feladatai

Elvárás és követelmény

Erőforrás

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása

Személyi:
- a KA 1. a-c. feladatoknál ismertetett, a
nyújtott alapszolgáltatásnak megfelelő szakképzettséggel, végzettséggel, képesítéssel,
tanúsítvánnyal vagy
szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember
bevonása

Nem városi
státuszú,
5000 fő lakosságszám
fölötti települések
(nagyközségek) kötelezően ellátandó közművelődési feladatai

Költség szöveges
indoklás

Költség
(/év) Öszszes

1 fő szakirányú középfokú végzettségA közművelődési alapgel rendelkező munszolgáltatást a feladatelkatárs heti 20 órás
látó a személyi feltétefoglalkoztatása (legaleknek megfelelő szaklább 3 nap, legalább
ember foglalkoztatásával napi 4 órában, legavalósítja meg
lább egy hétvégi nap,
legalább egyszer
16.00-19.00 között).

1 fő foglalkoztatása
30 órában br. 150
000 Ft/hó/fő (a
munkatárs készít
elő, pakol, takarít,
szervez, ezért 30
óra munkaidővel
számoltunk)

2 178 000 Ft

Min. 150 m2-es1
szükséges helyiség
átlagos éves fenntartási költsége
(nem számolva az
épület elavultságával, szigeteltségével, jelentkező karbantartási költségeivel és egyéb infrastrukturális jellemzőivel).

Épített és eszköz:
- a KA1. a-c. feladatoknál ismertetett, a
nyújtott alapszolgáltatásnak megfelelő helyiségek és eszközök

A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne és
eszközei, melyeket a
közösségi színtérben
biztosítani kell

Legalább 1 db, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások,
képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós
helyiség.

Személyi:
Művelődő közösségek
- a KA2-7. feladatoknál
létrejöttének elősegítése, ismertetett, a nyújtott
működésük támogatása, két további alapszolgálfejlődésük segítése, a
tatásnak megfelelő
közművelődési tevészakképzettséggel,
kenységek és a művelővégzettséggel, képesídő közösségek számára
téssel, tanúsítvánnyal
helyszín biztosítása
vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonása
Épített és eszköz:
További egy közművelő- - a KA2-7. feladatoknál
dési alapszolgáltatás a
ismertetett, a nyújtott
KA-2-7. feladatok közül két további alapszolgáltatásnak megfelelő
helyiségek és eszközök

A közművelődési alapszolgáltatásokat a feladatellátó a személyi
feltételeknek megfelelő
szakemberek bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne és
eszközei, melyeket a
közösségi színtérben
biztosítani kell.

1 fő szakirányú
középfokú végzettséggel rendelkező
munkatárs heti 20
órás foglalkoztatása,
és legalább egy
felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, közösségi és civil fejlesztő
szakember, ifjúságsegítő stb. szakember bevonása.

Közösségi színtér biztosítása

Nem városi
státuszú,
1000-5000
fő lakosságszám fölötti
települések
(községek)
kötelezően
ellátandó
közművelődési feladatai

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

Épített és eszköz:
- a KA 2-7. feladatokKözösségi színtér biztosí- nál ismertetett, a nyújtása
tott alapszolgáltatásnak
megfelelő helyiségek és
eszközök

A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne és
eszközei, melyeket a
közösségi színtérben
biztosítani kell

Legalább egy, legalább 60 fő befogadására, a művelődő
közösségek bemutatkozására, ünnepségek megtartására
alkalmas, többfunkciós helyiség, valamint legalább 1 db,
legalább 2 fő befogadására, tanácsadásra
is alkalmas helyiség.

Személyi:
a KA 2-7. feladatoknál
ismertetett, a nyújtott
két további alapszolgáltatásnak megfelelő
szakképzettséggel,
végzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal
vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonása
Épített és eszköz:
a KA 2-7. feladatoknál
ismertetett, a nyújtott
két további alapszolgáltatásnak megfelelő
helyiségek és eszközök

A közművelődési alapszolgáltatásokat a feladatellátó a személyi
feltételeknek megfelelő
szakemberek bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne és
eszközei, melyeket a
közösségi színtérben
biztosítani kell.

1 fő szakirányú
középfokú végzettséggel rendelkező
munkatárs heti 20
órás foglalkoztatása,
és legalább egy
felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, közösségi és civil fejlesztő
szakember, ifjúságsegítő stb. szakember bevonása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása

További kettő közművelődési alapszolgáltatás a
KA-2-7. feladatok közül

174/276. oldal

Összesen évi

3 078 000 Ft

900 000 Ft

1 fő legalább szakirányú középfokú
végzettséggel heti
30 órában br. 150
000 Ft/hó/fő
3 993 000 Ft
1 fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakember
bevonása br. 125
000 Ft/fő
Min. 200 m2-es
szükséges helyiség
átlagos éves fenntartási költsége
(nem számolva az
épület elavultságával, szigeteltségével, jelentkező karbantartási költségeivel és egyéb infrastrukturális jellemzőivel). 6.000 Ft
/m2,1.200.000
Ft/év, Fél állásban 1
fő takarító, 1 fő
technikai személyzet, összesen br.
150 000. 2 178 000
Ft

3 378 000 Ft

1 fő legalább szakirányú középfokú
végzettséggel br.
150 000 Ft/hó/fő
1 fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakember
bevonása br. 125
000 Ft/hó/fő

3 993 000 Ft

7 371 000 Ft

7 371 000 Ft

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára
Költség szöveges
indoklás

Költség
(/év) Öszszes

Személyi:
- a végzett 3 közművelődési alapszolgáltatásnak megfelelő személyi
feltételek
- szakirányú, felsőfokú
végzettségű vezető
- legalább egy, felsőfokú közművelődési szakA feladatellátó a művelő- Legalább egy, legaképzettséggel rendelkedési ház biztosítása érlább 60 fő befogadáző, teljes munkaidőben
dekében megfelelő szaksára, a művelődő
foglalkoztatott szakemképzettséggel rendelkező közösségek bemutatber
szakembert teljes munkozására, ünnepséÉpített és eszköz:
Közösségi színtér biztosíkaidőben foglalkoztat.
gek megtartására
- a végzett közművelőtása
A feladatellátó művelőalkalmas, többfunkdési alapszolgáltatádési ház biztosításának
ciós helyiség, valasoknak megfelelő infhelyszíne és eszközei,
mint legalább 1 db,
rastrukturális feltételek
melyekről a fenntartólegalább 2 fő befoga- legalább egy, legalább
nak, illetve a működtető- dására, tanácsadásra
100 fő befogadására, a
nek gondoskodnia kell.
is alkalmas helyiség.
művelődő közösségek,
előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá
ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiség egy
kiállítótér

Min. 200 m2-es
szükséges helyiség
átlagos éves fenntartási költsége
(nem számolva az
épület elavultságával, szigeteltségével, jelentkező karbantartási költségeivel és egyéb infrastrukturális jellemzőivel). 6.000 Ft
/m2,1.200.000
Ft/év, Fél állásban 1
fő takarító, 1 fő
technikai személyzet, összesen br.
150 000. 2 178 000
Ft

3 378 000 Ft

1 fő szakirányú,
felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező teljes
munkaidőben foglalkoztatott szakember,
és legalább egy felsőfokú közművelődési szakképzettséggel,
közösségi és civil
fejlesztő szakember,
ifjúságsegítő stb.
szakember bevonása

Szakirányú, felsőfokú végzettségű
vezető teljes munkaidőben br. 280
000 Ft,
1 fő felsőfokú közművelődési szakember 20 órában 140
000 Ft/hó/fő= Öszszesen 420 000
Ft/hó

6 098 400 Ft

3 fő 3 közművelődési
alapszolgáltatásnak
megfelelő, legalább
szakirányú középfokú
végzettséggel rendelkező szakember
bevonása.

3 fő szakember
bevonása 3 x 50
000 Ft/fő/hó

1 452 000 Ft

Elvárás és követelmény

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása

További három közművelődési alapszolgáltatás
a KA-2-7. feladatok
közül
Városok kötelezően
ellátandó
közművelődési feladatai

Művelődési ház típusú
intézmény biztosítása

Erőforrás

Személyi:
a KA2-7. feladatoknál
ismertetett, a nyújtott
három további alapszolgáltatásnak megfelelő szakképzettséggel,
végzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal
vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonása
Épített és eszköz:
a KA2-7. feladatoknál
ismertetett, a nyújtott
három további alapszolgáltatásnak megfelelő helyiségek és eszközök

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

A közművelődési alapszolgáltatásokat a feladatellátó a személyi
feltételeknek megfelelő
szakemberek bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne és
eszközei, melyeket a
közösségi színtérben
biztosítani kell.

Személyi:
- a végzett 3 közművelődési alapszolgáltatásnak megfelelő személyi
feltételek
- szakirányú, felsőfokú
végzettségű vezető
- legalább egy, felsőfoA feladatellátó a művelőkú közművelődési szakdési ház típusú intézképzettséggel rendelkemény biztosítása érdekéző, teljes munkaidőben
ben megfelelő szakképfoglalkoztatott szakemzettséggel rendelkező
ber
szakembert teljes munÉpített és eszköz:
kaidőben foglalkoztat.
- a végzett közművelőA feladatellátó művelődési alapszolgáltatádési ház típusú intézsoknak megfelelő infmény biztosításának
rastrukturális feltételek
helyszíne és eszközei,
- legalább egy, legalább
melyekről a fenntartó100 fő befogadására, a
nak, illetve a működtetőművelődő közösségek,
nek gondoskodnia kell.
előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá
ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiség egy
kiállítótér

175/276. oldal

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Összesen évi

13 364 000
Ft
Kb. 400 m2-es
szükséges helyiség
átlagos éves fenntartási költsége
(nem számolva az
Legalább egy, legaépület elavultságálább 100 fő befogaval, szigeteltségédására, a művelődő
vel, jelentkező karközösségek, előadóbantartási költségeiművészeti csoportok
vel és egyéb infrastpróbáinak, előadásarukturális jellemzőiinak, továbbá ünnepvel). 8.000 Ft/m2
ségek megtartására
(megemelt rezsiktg.
alkalmas, játszóhelyátlag a szolgáltatályel rendelkező többsok száma miatt) Fél
funkciós helyiség egy
állásban 1 fő takaríkiállítótér.
tó, fél állásban 1 fő
technikai személyzet, összesen br.
180 000. 2 613 600
Ft

5 813 600 Ft

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára
Elvárás és követelmény

Megyei
jogú városok és
fővárosi
kerületek
kötelezően
ellátandó
közművelődési
feladatai

Erőforrás

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Költség szöveges
indoklás

Költség
(/év) Öszszes

1 fő szakirányú,
felsőfokú végzettségű vezető, 1 fő,
felsőfokú közművelődési szakképzettségSzemélyi:
gel rendelkező, heti
- a végzett 7 közműve40 órában foglalkozlődési alapszolgáltatástatott szakember.
nak megfelelő személyi
Ezeken felül,
feltételek
amennyiben a műve- szakirányú, felsőfolődési ház típusú
kú végzettségű vezeintézmény speciális
tő
feladatot ellátó köz- legalább egy, felsőSzakirányú, felsőfoművelődési intézfokú közművelődési
A közművelődési alapkú végzettségű
mény is további:
szakképzettséggel
szolgáltatást a feladatelvezető br. 300 000
- Népfőiskola: 1 fő
rendelkező, teljes
látó a személyi feltéteFt/hó, 1 fő felsőfokú
felsőfokú andragógus
munkaidőben foglalleknek megfelelő szakközművelődési
vagy közművelődési
koztatott szakember ember bevonásával valószakképzettségű
szakképzettséggel
Épített:
sítja meg.
munkatárs br. 250
Művelődő közösségek
rendelkező szakem-- a végzett közműveA közművelődési alap000 Ft/hó. Népfőislétrejöttének elősegítése,
ber heti 40 órában
lődési alapszolgáltatászolgáltatások megszerkola vagy népi kézműködésük támogatása,
történő foglalkoztasoknak megfelelő infvezésének helyszíne,
műves ah. szakiráfejlődésük segítése, a
tása
rastrukturális feltételek melyet a közművelődési
nyú felsőfokú vég- 11 035 200 Ft
közművelődési tevé- Népi kézműves
- legalább egy, legaintézményben biztosítani
zettségű br. 250
kenységek és a művelőalkotóház: 1 fő szaklább 100 fő befogakell.
000 Ft/hó szakemdő közösségek számára
irányú felsőfokú
dására, a művelődő
A közművelődési alapber alkalmazása.
helyszín biztosítása
képzettséggel renközösségek, elő-adószolgáltatások megszerAmennyiben nem
delkező vezető és 1
művészeti csoportok
vezésének helyszínén és
működtet speciális
fő a feladatellátó
próbáinak, előadásaia közművelődési intézintézményt, további
felsőfokú közművelőnak, továbbá ünnepséményben, közösségi
egy középfokú szakdési szakképzettséggek megtartására alszíntérben biztosítani
irányú végzettségű
gel rendelkező szakkalmas, játszóhellyel
kell.
szakember br.
ember heti 40 órában
rendelkező többfunkciós
210.000 Ft/hó.
történő foglalkoztahelyiség
tása
- egy kiállítótér
- Gyermek-, illetve
Eszköz:
ifjúsági ház: az ellá- a közművelődési intott közművelődési
tézményi formának és
alapszolgáltatásokaz ellátott közművelőnak megfelelő szakdési alapszolgáltatáember
soknak megfelelő
- Szabadidőközpont:
az ellátott közművelődési alapszolgáltatásoknak megfelelő
szakember
Személyi:
felsőfokú közművelődési szakképzettséggel,
közösségi és civil fejlesztő szakember, ifjúságsegítő, mentálhigiénés, szociális munkás
A közművelődési alapvagy pedagógus szakszolgáltatást a feladatelképzettséggel, képesílátó a személyi feltéte1 fő felsőfokú köztéssel, tanúsítvánnyal
leknek megfelelő szakművelődési szakképvagy szakmai tapaszta- ember bevonásával valózettséggel, közösségi
lattal rendelkező szaksítja meg.
és civil fejlesztő
ember bevonása.
A közművelődési alapszakember, ifjúságÉpített:
szolgáltatások megszersegítő, mentálhigié- legalább egy, legalább
vezésének helyszíne,
A közösségi és társadalnés, szociális munkás
60 fő befogadására, a
melyet a közművelődési
50 000 Ft/fő/hó
713 400 Ft
mi részvétel fejlesztése
vagy pedagógus
művelődő közösségek
intézményben biztosítani
szakképzettséggel,
bemutatkozására, ünkell.
képesítéssel, tanúsítnepségek megtartására
A közművelődési alapvánnyal vagy szakalkalmas, többfunkciós
szolgáltatások megszermai tapasztalattal
helyiség legalább 1 db, vezésének helyszínén és
rendelkező szakemlegalább 2 fő befogadáa közművelődési intézber bevonása
sára, tanácsadásra is
ményben, közösségi
alkalmas helyiség.
színtérben biztosítani
Eszköz:
kell.
- a helyiségek méretének és funkciójának
megfelelő számú asztal
és szék
- fény- és hangtechnikai eszközök
Személyi:
A közművelődési alap- felsőfokú közművelőszolgáltatást a feladatel1 fő felsőfokú közdési szakképzettséggel,
látó a személyi feltéteművelődési szakképandragógus vagy pedaleknek megfelelő szakzettséggel,
gógus szakképzettségember bevonásával valóandragógus vagy
gel, szakképesítéssel,
Az egész életre kiterjedő
sítja meg.
pedagógus szakképvagy tanulásszervezési
tanulás feltételeinek
A közművelődési alapzettséggel, szakké50 000 Ft/fő/hó
713 400 Ft
tapasztalattal rendelkebiztosítása
szolgáltatások megszerpesítéssel, vagy
ző szakember bevonása
vezésének helyszínén és
tanulásszervezési
Eszköz:
a közművelődési intéztapasztalattal rendel- a tevékenységekhez
ményben, közösségi
kező szakember
szükséges alapvető
színtérben biztosítani
bevonása
oktatástechnikai eszkökell.
zök

176/276. oldal

Összesen évi

29 541 000
Ft

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára
Elvárás és követelmény

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek
biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek
biztosítása

Erőforrás
Személyi:
- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel,
néprajz alapszakos
vagy mesterszakos
bölcsész, kulturális
antropológus vagy
pedagógus szakképzettséggel,
- népi előadó- és tárgyalkotó művész, népi
iparművész címmel,
- a művészet, a népművészet vagy a közművelődés terén állami
kitüntetéssel vagy elismeréssel vagy
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése területén tapasztalattal rendelkező személy bevonása
Épített:
- legalább egy, kézműves tevékenységek
oktatására, végzésére
alkalmas alkotóműhely
- legalább egy kiállítótér legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti
csoportok próbáinak,
előadásainak, továbbá
ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiség
Eszköz:
- a helyiségek méretének és funkciójának
megfelelő számú asztal
és szék az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges
fény- és hangtechnikai
eszközök, paravánok,
posztamensek, installációs eszközök
Személyi:
- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel,
néprajz alapszakos
vagy mesterszakos
bölcsész, kulturális
antropológus vagy
pedagógus szakképzettséggel,
- népi előadó- és tárgyalkotó művész, népi
iparművész címmel,
- a művészet, a népművészet vagy a közművelődés terén állami
kitüntetéssel vagy elismeréssel vagy
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése területén tapasztalattal rendelkező személy bevonása
Épített:
- legalább egy, kézműves tevékenységek
oktatására, végzésére
alkalmas alkotóműhely
- legalább egy kiállítótér legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti
csoportok próbáinak,
előadásainak, továbbá
ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiség
Eszköz:
- a helyiségek méretének és funkciójának
megfelelő számú asztal
és szék az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges
fény- és hangtechnikai
eszközök, paravánok,
posztamensek, installációs eszközök

Költség szöveges
indoklás

Költség
(/év) Öszszes

1 fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, néprajz
alapszakos vagy
A közművelődési alapmesterszakos bölszolgáltatást a feladatelcsész, kulturális
látó a személyi feltéteantropológus vagy
leknek megfelelő szakpedagógus szakképember bevonásával valózettséggel,
sítja meg.
- népi előadó- és
A közművelődési alaptárgyalkotó művész,
szolgáltatások megszernépi iparművész
vezésének helyszíne,
címmel,
melyet a közművelődési
- a művészet, a
intézményben biztosítani
népművészet vagy a
kell.
köz-művelődés terén
A közművelődési alapállami kitüntetéssel
szolgáltatások megszervagy elismeréssel
vezésének helyszínén és
vagy
a közművelődési intéz- a hagyományos
ményben, közösségi
közösségi kulturális
színtérben biztosítani
értékek átörökítése
kell.
területén tapasztalattal
rendelkező személy
bevonása

50 000 Ft/fő/hó

713 400 Ft

1 fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, néprajz
alapszakos vagy
A közművelődési alapmesterszakos bölszolgáltatást a feladatelcsész, kulturális
látó a személyi feltéteantropológus vagy
leknek megfelelő szakpedagógus szakképember bevonásával valózettséggel,
sítja meg.
- népi előadó- és
A közművelődési alaptárgyalkotó művész,
szolgáltatások megszernépi iparművész
vezésének helyszíne,
címmel,
melyet a közművelődési
- a művészet, a
intézményben biztosítani
népművészet vagy a
kell.
köz-művelődés terén
A közművelődési alapállami kitüntetéssel
szolgáltatások megszervagy elismeréssel
vezésének helyszínén és
vagy
a közművelődési intéz- a hagyományos
ményben, közösségi
közösségi kulturális
színtérben biztosítani
értékek átörökítése
kell.
területén tapasztalattal
rendelkező személy
bevonása

50 000 Ft/fő/hó

713 400 Ft

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

177/276. oldal

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Összesen évi

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára
Elvárás és követelmény

Az amatőr alkotó- és
előadó-művészeti tevékenység feltételeinek
biztosítása

Tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek
biztosítása

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Erőforrás
Személyi:
- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel
vagy pedagógus szakképzettséggel,
- alkotó-, illetve
előadóművészeti tevékenységet folytató,
- a művészet vagy a
közművelődés terén
állami kitüntetéssel,
elismeréssel vagy
- az amatőr alkotó- és
előadó-művészeti tevékenység területén tapasztalattal rendelkező
személy bevonása
Épített:
- legalább egy, a művészeti tevékenységek
oktatására, végzésére
alkalmas alkotóműhely
- legalább egy kiállítótér legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti
csoportok próbáinak,
előadásainak, továbbá
ünnepségek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiség
Eszköz:
- a foglalkozások megtartásához szükséges
szakmai eszközök
a helyiség, tér méretének és funkciójának
megfelelő számú asztal
és szék az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges
fény- és hangtechnikai
eszközök, paravánok,
posztamensek, installációs eszközök
Személyi:
- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel
vagy közösségi és civil
fejlesztő szakember,
ifjúságsegítő, ifjúsági
közösségszervező,
pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel, vagy tehetséggondozási, tehetségfejlesztési tapasztalattal
rendelkező szakember
bevonása
Épített:
- legalább egy, legalább
60 fő befogadására,
előadó- és alkotóművészeti előadások bemutatására is alkalmas,
többfunkciós helyiség
legalább egy, legalább
4 fő befogadására,
fejlesztő tevékenységekre is alkalmas helyiség
Eszköz:
- a helyiség, tér méretének és funkciójának
megfelelő számú asztal
és szék
Személyi:
- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel,
közgazdász, okleveles
közösségi és civil fejlesztő szakember,
kommunikációs- és
médiaszakértő szakképzettséggel, vagy a
vállalkozásfejlesztés, a
gazdaságfejlesztés
területén szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember bevonása
Épített:
- legalább egy, legalább
25 fő befogadására,
közösségi események,
rendezvények, tanácskozások, képzések
megtartására egyaránt
alkalmas többfunkciós
helyiség
Eszköz:
- a helyiségek, méretének és funkciójának
megfelelő számú asztal

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Költség szöveges
indoklás

Költség
(/év) Öszszes

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó a személyi feltételeknek megfelelő szakember bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne,
melyet a közművelődési
intézményben biztosítani
kell.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén és
a közművelődési intézményben, közösségi
színtérben biztosítani
kell.

1 fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy pedagógus szakképzettséggel,
- alkotó-, illetve
előadóművészeti
tevékenységet folytató,
- a művészet vagy a
közművelődés terén
állami kitüntetéssel,
elismeréssel vagy
- az amatőr alkotóés előadó-művészeti
tevékenység területén tapasztalattal
rendelkező személy
bevonása

50 000 Ft/fő/hó

713 400 Ft

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó a személyi feltételeknek megfelelő szakember bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne,
melyet a közművelődési
intézményben biztosítani
kell.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén és
a közművelődési intézményben, közösségi
színtérben biztosítani
kell.

1 fő felsőfokú közművelődési szakképzettség-gel vagy
közösségi és civil
fejlesztő szak-ember,
ifjúságsegítő, ifjúsági
közösség-szervező,
pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel, vagy
tehetséggondozási,
tehetségfejlesztési
tapasztalattal rendelkező szakember
bevonása

50 000 Ft/fő/hó

713 400 Ft

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó a személyi feltételeknek megfelelő szakember bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne,
melyet a közművelődési
intézményben biztosítani
kell.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén és
a közművelődési intézményben, közösségi
színtérben biztosítani
kell.

1 fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, közgazdász, okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember,
kommunikációs- és
médiaszakértő szakképzettséggel, vagy
a vállalkozásfejlesztés, a gazdaságfejlesztés területén
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása

50 000 Ft/fő/hó

713 400 Ft

178/276. oldal

Összesen évi

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára
Elvárás és követelmény

Erőforrás

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Költség szöveges
indoklás

Költség
(/év) Öszszes

és szék

Művelődési ház típusú
intézmény biztosítása

A végzett közművelődési alapszolgáltatásoknak
megfelelő infrastrukturális feltételek:
Személyi:
- legalább egy, lega- a végzett 7 közművelább 100 fő befogalődési alapszolgáltatásdására, a művelődő
nak megfelelő személyi
közösségek, előadófeltételek
művészeti csoportok
Épített és eszköz:
próbáinak, előadása- a végzett közművelőinak, továbbá ünnepdési alapszolgáltatáségek megtartására
soknak megfelelő infalkalmas, játszóhelyrastrukturális feltételek A feladatellátó a művelőlyel rendelkező több- legalább egy, legalább
dési ház típusú intézfunkciós helyiség,
100 fő befogadására, a mény biztosítása érdekékiállító tér. Valamint
művelődő közösségek,
ben megfelelő szakképaz alapszolgáltatáelőadó-művészeti csozettséggel rendelkező
soknak megfelelő
portok próbáinak, előszakembert teljes muntovábbi helyiségek
adásainak, továbbá
kaidőben foglalkoztat.
- legalább egy, a
ünnepségek megtartáA feladatellátó művelőművészeti tevékenysára alkalmas, játszódési ház típusú intézségek oktatására,
hellyel rendelkező többmény biztosításának
végzésére alkalmas
funkciós helyiség
helyszíne és eszközei,
alkotóműhely
- egy kiállítótér
melyekről a fenntartó- legalább 60 fő
Továbbá, a KA-2-7
nak, illetve a működtetőbefogadására, alfeladatok ellátásához
nek gondoskodnia kell.
kalmas többfunkciós
szükséges helyiségek
helyiség
és eszközök. Továbbá,
- legalább 4 fő befospeciális tevékenységet
gadására, fejlesztő
ellátó intézmények
tevékenységekre is
számára azok további
alkalmas helyiség
helyiség és eszközigé- legalább 25 fő
nye (pl. Népfőiskola:
befogadására, közösképzésre alkalmas
ségi események,
helyiségek)
rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására
egyaránt alkalmas
többfunkciós helyiség.

179/276. oldal

Kb. 600 m2-es helyiség átlagos éves
fenntartási költsége
(nem számolva az
épület elavultságával, szigeteltségével, jelentkező karbantartási költségeivel és egyéb infrastrukturális jellemzői- 13 512 000 Ft
vel). 8.000
Ft/m2/év
4 fő takarítói, technikai és adminisztrációs munkatárs
átlag br. 150.000
Ft/hó/fő, melynek
költsége 8.712.000
Ft

Összesen évi

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

73. táblázat: a közművelődési feladatellátás költségszerkezete a második szolgáltatási szinten

Elvárás és követelmény

1000 fő lakosságszám alatti
települések
(kisközségek)
elvárt közművelődési feladatai

Erőforrás

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenySzemélyi:
ségek és a művelődő
- a KA2-7. feladatokközösségek számára
nál ismertetett, a
helyszín biztosítása
nyújtott alapszolgáltaTovábbi egy közműtásnak megfelelő
velődési alapszolgálszakképzettséggel,
tatás a KA-2-7. fela- végzettséggel, képesídatok közül
téssel, tanúsítvánnyal
vagy szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember bevonása
Épített és eszköz:
- a KA2-7. feladatoknál ismertetett, a
nyújtott alapszolgáltaKözösségi színtér
tásnak megfelelő
biztosítása
helyiségek és eszközök

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín
biztosítása

További két közművelődési alapszolgáltatás a KA-2-7. feladatok közül

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó a személyi feltételeknek megfelelő szakember bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne és
eszközei, melyeket a
közösségi színtérben
biztosítani kell.

Személyi:
- a KA2-7. feladatoknál ismertetett, a
nyújtott két további
A közművelődési alapalapszolgáltatásnak
szolgáltatásokat a felamegfelelő szakképdatellátó a személyi feltézettséggel, végzettteleknek megfelelő szakséggel, képesítéssel,
emberek bevonásával
tanúsítvánnyal vagy
valósítja meg.
szakmai tapasztalattal
A közművelődési alaprendelkező szakembeszolgáltatások megszerrek bevonása
vezésének helyszíne és
Épített és eszköz:
eszközei, melyeket a
- a KA2-7. feladatokközösségi színtérben
nál ismertetett, a
biztosítani kell.
nyújtott két további
alapszolgáltatásnak
megfelelő helyiségek
és eszközök

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Költség (/hó) Összes

Költség
(/év) Öszszes

1 fő szakirányú középfokú végzettséggel l
rendelkező munkatárs
teljes munkaidőben

1 fő foglalkoztatása 30
órában br. 150 000
Ft/hó/fő (a munkatárs
készít elő, pakol, takarít, szervez, ezért 30
óra munkaidővel számoltunk),
1 fő közművelődési
szakember bevonása
50.000 Ft/hó (713.400
Ft járulékkal együtt/év)

2 891 400 Ft

Legalább egy, legalább
60 fő befogadására, a
művelődő közösségek
bemutatkozására,
ünnepségek megtartására alkalmas, többfunkciós helyiség,
valamint legalább 1
db, legalább 2 fő befogadására, tanácsadásra is alkalmas helyiség.

Kb. 200 m2-es szükséges helyiség átlagos
éves fenntartási költsége (nem számolva az
épület elavultságával,
szigeteltségével, jelentkező karbantartási költségeivel és egyéb infrastrukturális jellemzőivel). 6.000 Ft/m2
1.200.000 Ft.
Fél
állásban 1 fő takarító, 1
fő technikai személyzet
összesen br. 150.000
Ft/hó (2 178 000)

3 378 000 Ft

2 fő legalább szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező
szakember heti 40
órás foglalkoztatása.

2 fő legalább szakirányú
középfokú végzettséggel br. 210 000
Ft/hó/fő= Összesen 420
000 Ft/hó (6.098.400
Ft)
2 fő közművelődési
szakember bevonása
50.000 Ft/hó
(1.426.800 Ft járulékkal
együtt/év)

7 525 200 Ft

Legalább egy, legalább
100 fő befogadására, a
művelődő közösségek
bemutatkozására,
Nem városi
ünnepségek megtartástátuszú,
sára alkalmas, több1000-5000 fő
funkciós helyiség ,
lakosságszám
IKSZT:
közötti telepü- legalább 1 db, 30
lések (közsénégyzetméter hasznos
gek) elvárt
Személyi:
alapterületű, tanácsközművelődési
- legalább egy, szakadásra, csoportfoglalfeladatai
irányú középfokú
kozásokra, képzések
végzettséggel rendelAz egyéb, a közművelő- megtartására egyaránt
kező foglalkoztatott,
dési alapszolgáltatások
alkalmas helyiség
akinek a szakmai
körén túli feladatokkal
- legalább 1 db, 15
Sajátos közösségi
tevékenysége legfelkapcsolatos személyi
négyzetméter hasznos
színtér: integrált
jebb 3 községre tererőforrásokkal kapcsola- alapterületű, közösségi
közösségi és szolgáljedhet ki
tos elvárásokat a
internet szolgáltatás
tató tér biztosítása
Épített és eszköz:
112/2009. (VIII. 29.)
igénybevételére alkal- a közösségi színtér
FVM rendelet szabályozza mas helyiség;
feladataira alkalmassá
A közművelődési alap- legalább 1-1 db férfi,
tett intézmény vagy
szolgáltatások megszer- női és mozgáskorlátoegyéb létesítmény,
vezésének helyszíne.
zott mellékhelyiség,
helyiségegyüttes,
legalább 1 db pelenkáépület
Az egyéb, a közművelő- zóval;
dési alapszolgáltatások
- legalább 1 db, 10
körén túli feladatokkal
négyzetméter hasznos
kapcsolatos épített és
alapterületű irodaheeszköz jellegű erőforrás- lyiség;
okkal kapcsolatos elvárá- - összesen legalább 5
sokat a 112/2009. (VIII. négyzetméter hasznos
29.) FVM rendelet szabá- alapterületű tároló
lyozza.
helyiség(ek), továbbá
teakonyha.
Nem városi
Művelődő közösségek
Személyi:
A közművelődési alap2 fő a végzett 3 közstátuszú, 5000 létrejöttének elősegí- - a KA2-7. feladatokszolgáltatásokat a felaművelődési alapszolfő lakosságtése, működésük
nál ismertetett, a
datellátó a személyi feltégáltatásnak megfelelő,
szám fölötti
támogatása, fejlődényújtott két további
teleknek megfelelő szaklegalább szakirányú
települések
sük segítése, a közalapszolgáltatásnak
emberek bevonásával
középfokú végzettség(nagyközséművelődési tevékenymegfelelő szakképvalósítja meg.
gel rendelkező szakgek) elvárt
ségek és a művelődő
zettséggel, végzettA közművelődési alapember heti 40 órás
közművelődési közösségek számára
séggel, képesítéssel,
szolgáltatások megszerfoglalkoztatása.
feladatai
helyszín biztosítása
tanúsítvánnyal vagy
vezésének helyszíne és
A közösségi színtér működtetése, a helyi közösségi művelődés szervezése és a közművelődési
alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a közösségi
színtér fenntartója, működtetője a személyi
feltételeknek megfelelő
szakembert foglalkoztat.

180/276. oldal

Összesen

6 269 400 Ft

13 192 200
Ft
Kb. 300 m2-es szükséges helyiség átlagos
éves fenntartási költsége (nem számolva az
épület elavultságával,
szigeteltségével, jelentkező karbantartási költségeivel és egyéb infrastrukturális jellemzőivel). 8000 Ft/m2/év,
Teljes állásban 1 fő
takarító és félben 1 fő
technikai személyzet,
összesen br. 225 000. 3
267 000 Ft

5 667 000 Ft

Szakirányú, felsőfokú
végzettségű vezető br.
280 000 Ft, 1 fő felsőfokú közművelődési szak7 695 600 Ft
ember teljes foglalkoztatással 250 000
Ft/hó/fő= Összesen 530
000 Ft/hó

18 556 200
Ft

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

Elvárás és követelmény

További három közművelődési alapszolgáltatás a KA-2-7.
feladatok közül

10.000 fős
lakosságszám
alatti városok
(kisvárosok)
elvárt közművelődési feladatai

Erőforrás

szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberek bevonása
Épített és eszköz:
- a KA2-7. feladatoknál ismertetett, a
nyújtott két további
alapszolgáltatásnak
megfelelő helyiségek
és eszközök

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

eszközei, melyeket a
közösségi színtérben
biztosítani kell.

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Költség (/hó) Összes

Költség
(/év) Öszszes

Összesen

További 3 fő a KA2-7.
feladatoknál ismertetett, a nyújtott két
további alapszolgáltatásnak megfelelő szak3 fő megbízással 50 000
képzettséggel, végFt/fő/hó (713.400 Ft/fő/ 2 140 200 Ft
zettséggel, képesítésév járulékkal együtt)
sel, tanúsítvánnyal
vagy szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberek bevonása

Személyi:
- a végzett 3 közművelődési alapszolgáltatásnak megfelelő
személyi feltételek
- szakirányú, felsőfokú végzettségű vezető
legalább egy, felsőfokú közművelődési
Kb. 600 m2-es szüksészakképzettséggel
ges helyiség átlagos
A feladatellátó a művelőrendelkező, teljes
Legalább egy, legalább éves fenntartási költsédési ház biztosítása érdemunkaidőben foglal300 fő befogadására, a
ge (nem számolva az
kében megfelelő szakkoztatott szakember
művelődő közösségek,
épület elavultságával,
képzettséggel rendelkező
Épített és eszköz:
előadó-művészeti
szigeteltségével, jelentszakembert teljes mun- a végzett közművecsoportok próbáinak,
kező karbantartási költMűvelődési ház biztokaidőben foglalkoztat.
lődési alapszolgáltatáelőadásainak, továbbá
ségeivel és egyéb inf8 720 400 Ft
sítása
A feladatellátó művelődésoknak megfelelő
ünnepségek megtartá- rastrukturális jellemzőisi ház biztosításának
infrastrukturális feltésára alkalmas, játszóvel). 8.000 Ft/m2, 4
helyszíne és eszközei,
telek
hellyel rendelkező
800 000 Ft
1 fő
melyekről a fenntartónak,
- legalább egy, legatöbbfunkciós helyiség
takarító és 1 fő techniilletve a működtetőnek
lább 100 fő befogadáegy kiállítótér.
kai személyzet, 1,5
gondoskodnia kell.
sára, a művelődő
állásban, összesen br.
közösségek, előadó270 000. 3 920 400 Ft
művészeti csoportok
próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására
alkalmas, játszóhelylyel rendelkező többfunkciós helyiség egy
kiállítótér
1 fő szakirányú, felSzakirányú, felsőfokú
sőfokú végzettségű
MA végzettségű vezető
vezető, 1 fő, felsőfobr. 350 000 Ft, 1 fő
kú közművelődési
felsőfokú közművelődési
Művelődő közösségek
szakképzettséggel
szakképzettségű br. 250
létrejöttének elősegírendelkező,1 fő szak000 Ft.
Néptése, működésük
irányú középfokú
főiskola vagy népi kéztámogatása, fejlődévégzettséggel renműves ah. szakirányú
11 761 200
sük segítése, a közdelkező szakember
felsőfokú végzettségű
Ft
művelődési tevékenyfoglalkoztatása heti 40 br. 250 000 Ft szakemségek és a művelődő
órában. Ezeken felül,
ber alkalmazása.
közösségek számára
amennyiben a művelőAmennyiben nem műhelyszín biztosítása
Személyi:
dési ház típusú intézködtet speciális intéz- a KA2-7. feladatokmény speciális feladaményt, további egy
nál ismertetett, a
tot ellátó közművelőközépfokú szakirányú
nyújtott három todési intézmény is tovégzettségű szakember
vábbi alapszolgáltavábbi:
br. 210.000 Ft/hó
A közművelődési alaptásnak megfelelő
- Népfőiskola: 1 fő
szolgáltatásokat a felaszakképzettséggel,
felsőfokú andragógus
datellátó a személyi feltévégzettséggel, képesívagy közművelődési
teleknek megfelelő szaktéssel, tanúsítvánnyal
szakképzettséggel
emberek bevonásával
vagy szakmai tapaszrendelkező szakember
valósítja meg.
talattal rendelkező
heti 40 órában történő
A közművelődési alapszakemberek bevonáfoglalkoztatása
szolgáltatások megszersa
- Népi kézműves alkovezésének helyszíne és
Épített és eszköz:
tóház: 1 fő szakiráeszközei, melyeket a
- a KA2-7. feladatoknyú felsőfokú képközösségi színtérben
nál ismertetett, a
zettséggel rendelkebiztosítani kell.
nyújtott három toző vezető és 1 fő a
vábbi alapszolgáltafeladatellátó felsőTovábbi három köz3 fő megbízással 50 000
tásnak megfelelő
fokú közművelődési
művelődési alapszolFt/fő/hó (713.400 Ft/fő/ 2 140 200 Ft
helyiségek
és
eszköszakképzettséggel
gáltatás a KA-2-7.
év járulékkal együtt)
zök
rendelkező szakember
feladatok közül
heti 40 órában történő
foglalkoztatása
- Gyermek-, illetve
ifjúsági ház: az ellátott
közművelődési alapszolgáltatásoknak
megfelelő szakember
- Szabadidőközpont:
az ellátott közművelődési alapszolgáltatásoknak megfelelő
szakember

181/276. oldal

24 712 680
Ft

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

Elvárás és követelmény

Művelődési ház biztosítása

Speciális közművelődési intézmény biztosítása a művelődési
ház részeként vagy
önállóan

Erőforrás

Személyi:
- a végzett 4 közművelődési alapszolgáltatásnak megfelelő
személyi feltételek
- szakirányú, felsőfokú végzettségű vezető
legalább egy, felsőfokú közművelődési
szakképzettséggel
rendelkező, teljes
munkaidőben foglalkoztatott szakember
Épített és eszköz:
- a végzett közművelődési alapszolgáltatásoknak megfelelő
infrastrukturális feltételek
- legalább egy, legalább 100 fő befogadására, a művelődő
közösségek, előadóművészeti csoportok
próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására
alkalmas, játszóhelylyel rendelkező többfunkciós helyiség egy
kiállítótér
Személyi:
- a KI-5-9. feladatoknál ismertetett, vonatkozó személyi
erőforrások
- amennyiben a speciális közművelődési
intézmény önállóan
működik, a választott
intézményi formának
megfelelő személyi
erőforrások, a KI-1-4.
feladatok alapján
Épített és eszköz:
- a KI-5-9. feladatoknál ismertetett, vonatkozó épített és
eszköz jellegű erőforrások amennyiben a
speciális közművelődési intézmény önállóan működik, a választott intézményi
formának megfelelő
épített és eszköz
jellegű erőforrások, a
KI-1-4. feladatok
alapján

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

A végzett közművelődési alapszolgáltatásoknak megfelelő
infrastrukturális feltéA feladatellátó a művelőtelek:
dési ház biztosítása érde- legalább egy, legakében megfelelő szaklább 300 fő befogadáképzettséggel rendelkező
sára, a művelődő köszakembert teljes munzösségek, előadókaidőben foglalkoztat.
művészeti csoportok
A feladatellátó művelődépróbáinak, előadásaisi ház biztosításának
nak, továbbá ünnephelyszíne és eszközei,
ségek megtartására
melyekről a fenntartónak,
alkalmas, játszóhellyel
illetve a működtetőnek
rendelkező többfunkcigondoskodnia kell.
ós helyiség. Valamint
a speciális feladatot
ellátó közművelődési intézményeknél
típusától függően:
- legalább egy, a művészeti tevékenységek
oktatására, végzésére
alkalmas alkotóműhely
- legalább egy kiállítótér
- legalább egy, legalább 60 fő befogadásáA közművelődési alapra, előadó-művészeti
szolgáltatásokat a felacsoportok próbáinak,
datellátó a KI-5-9. felaelőadásainak, továbbá
datoknál ismertetett
vonatkozó személyi felté- ünnepségek megtartáteleknek megfelelő szak- sára is alkalmas többfunkciós helyiség
emberek bevonásával
- legalább egy, legavalósítja meg.
lább 4 fő befogadásáAmennyiben a speciális
közművelődési intézmény ra, fejlesztő tevékenységekre is alkalmas
önállóan működik, a KIhelyiség
5-9. feladatoknál ismer- legalább egy, legatetett vonatkozó személyi
lább 25 fő befogadásáfeltételeknek megfelelő
ra, közösségi esemészakembert a fenntartó
nyek, rendezvények,
teljes munkaidőben fogtanácskozások, képzélalkoztatja.
sek megtartására
A feladatellátó speciális
egyaránt alkalmas
közművelődési intézmény
többfunkciós helyiség.
biztosításának helyszíne
és eszközei, melyekről a
fenntartónak, illetve a
működtetőnek gondoskodnia kell.

1 fő szakirányú, felsőfokú végzettségű vezető, 2 fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező,
heti 40 órában foglalkoztatott szakember,
valamint 2 fő a végzett
Művelődő közösségek
3 közművelődési alaplétrejöttének elősegíszolgáltatásnak megfetése, működésük
lelő, legalább szakirátámogatása, fejlődéSzemélyi:
nyú középfokú végsük segítése, a köz- a KA2-7. feladatokzettséggel rendelkező
művelődési tevékenynál ismertetett, a
szakember heti 40
ségek és a művelődő
nyújtott négy további
órás foglalkoztatása.
közösségek számára
A közművelődési alapalapszolgáltatásnak
Ezeken felül, amennyihelyszín biztosítása
szolgáltatásokat a felamegfelelő szakképben a művelődési ház
datellátó a személyi felté10.000 fős
zettséggel, végzetttípusú intézmény speteleknek megfelelő szaklakosságszám
séggel, képesítéssel,
ciális feladatot ellátó
emberek bevonásával
fölötti városok
tanúsítvánnyal vagy
közművelődési intézvalósítja meg.
(középvároszakmai tapasztalattal
mény is további:
A közművelődési alapsok) elvárt
rendelkező szakembe- Népfőiskola: 1 fő
szolgáltatások megszerközművelődési
rek bevonása
felsőfokú andragógus
vezésének helyszíne és
feladatai
Épített és eszköz:
vagy közművelődési
eszközei, melyeket a
- a KA2-7. feladatokszakképzettséggel
közösségi színtérben
nál ismertetett, a
rendelkező szakember
biztosítani kell.
nyújtott négy további
heti 40 órában történő
alapszolgáltatásnak
foglalkoztatása
megfelelő helyiségek
- Népi kézműves alkoés eszközök
tóház: 1 fő szakirányú
felsőfokú képzettségTovábbi négy közműgel rendelkező vezető
velődési alapszolgálés 1 fő a feladatellátó
tatás a KA-2-7. felalegalább egy, felsőfokú
datok közül
közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakember heti
40 órában történő
foglalkoztatása
- Gyermek-, illetve
ifjúsági ház: 1 fő ellá-

182/276. oldal

Költség (/hó) Összes

Költség
(/év) Öszszes

Kb. 600 m2-es szükséges helyiség átlagos
éves fenntartási költsége (nem számolva az
épület elavultságával,
szigeteltségével, jelentkező karbantartási költségeivel és egyéb infrastrukturális jellemzőivel). 8.000 Ft/m2, 4
800 000 Ft
2 fő
takarító és 1 fő technikai személyzet, teljes
állásban, összesen br.
414 000. 6 011 280 Ft

10 811 280
Ft

Szakirányú, felsőfokú
MA végzettségű vezető
br. 350 000 Ft, 2 fő
felsőfokú közművelődési
szakképzettségű br. 250
000 Ft, 3 fő szakirányú
középfokú végzettséggel rendelkező szakember br. 210 000 Ft/hó/fő
Népi kézműves ah. 1 fő
szakirányú felsőfokú
végzettségű, vagy népfőiskola 1 fő szakirányú
felsőfokú végzettségű,
vagy gyermek és ifjúsági ház, vagy szabadidőközpont. Ha ellátja 1 fő,
ha nem akkor 1 fő középfokú végzettségű br.
210 000 Ft. Összesen:
1.690.000 Ft bruttó
bér/hó (Egy speciális
intézménnyel együtt
számolva)

24 538 800
Ft

4 fő megbízással 50 000
Ft/fő/hó (713.400 Ft/fő/ 2 853 600 Ft
év járulékkal együtt)

Összesen

57 030 000
Ft

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

Elvárás és követelmény

Erőforrás

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Költség (/hó) Összes

Költség
(/év) Öszszes

tott közművelődési
alapszolgáltatásoknak
megfelelő szakember
heti 40 órában történő
foglalkoztatása
- Szabadidőközpont: 1
fő ellátott közművelődési alapszolgáltatásoknak megfelelő
szakember heti 40
órában történő foglalkoztatása"

Művelődési központ
biztosítása

Speciális közművelődési intézmény biztosítása a művelődési
központ részeként
vagy önállóan

Személyi:
- a végzett 5 közművelődési alapszolgáltatásnak megfelelő
személyi feltételek
- szakirányú, felsőfokú végzettségű vezető
az intézmény vezetője
mellett legalább egy,
felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező, teljes
munkaidőben foglalkoztatott szakember
Épített és eszköz:
- a végzett közművelődési alapszolgáltatásoknak megfelelő
infrastrukturális feltételek
- legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások,
képzések megtartására egyaránt alkalmas,
többfunkciós helyiség
- legalább egy, legalább 200 fő befogadására, a művelődő
közösségek, előadóművészeti csoportok
próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására,
színpadi produkciók
bemutatására alkalmas játszóhellyel
rendelkező többfunkciós helyiség
- legalább egy kiállítótér
- legalább egy, kézműves vagy más
alkotóművészeti tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhely
legalább egy, legalább
25 fő befogadására,
táncművészeti csoportok próbáinak,
mozgással, rekreációval kapcsolatos foglalkozások megtartására
alkalmas táncterem
Személyi:
- a KI-5-9. feladatoknál ismertetett, vonatkozó személyi
erőforrások amennyiben a speciális közművelődési intézmény
önállóan működik, a
választott intézményi
formának megfelelő
személyi erőforrások,
a KI-1-4. feladatok
alapján
Épített és eszköz:
- a KI-5-9. feladatoknál ismertetett, vonatkozó épített és
eszköz jellegű erőforrások amennyiben a
speciális közművelődési intézmény önállóan működik, a választott intézményi
formának megfelelő
épített és eszköz
jellegű erőforrások, a
KI-1-4. feladatok
alapján

Épített és eszköz:
- a végzett közművelődési alapszolgáltatásoknak megfelelő
infrastrukturális feltételek
- legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi
események, rendezvények, tanácskozások,
képzések megtartására
egyaránt alkalmas,
több-funkciós helyiség
- legalább egy, legaA feladatellátó a művelőlább 400 fő befogadési központ biztosítása
dására, a művelődő
érdekében megfelelő
közösségek, elő-adószakképzettséggel renművészeti csoportok
delkező vezetőt és szakpróbáinak, előadásaiembert teljes munkaidőnak, továbbá ünnepben foglalkoztat.
ségek megtartására,
A feladatellátó művelődészínpadi produkciók
si központ biztosításának bemutatására alkalmas
helyszíne és eszközei,
játszóhellyel rendelkemelyekről a fenntartónak, ző többfunkciós helyiilletve a működtetőnek
ség
gondoskodnia kell.
- legalább egy kiállító- Kb. 1200 m2-es helyiség
tér
átlagos éves fenntartási
- legalább egy, kézköltsége (nem számolva
műves vagy más alkoaz épület elavultságátóművészeti tevékenyval, szigeteltségével,
ségek oktatására,
jelentkező karbantartási
végzésére alkalmas
költségeivel és egyéb
alkotóműhely
infrastrukturális jellem- legalább egy, legazőivel). 8.000 Ft /m2,
lább 25 fő befogaösszesen 9 600 000 Ft.
dására, táncművészeti
3 fő takarító és 2 fő
csoportok pró-báinak,
technikai személyzet
mozgással, rekreáció150.000 Ft/hó, 3 fő
val kapcsolatos foglal- adminisztrációs munkakozások megtartására
társ 210.000 Ft/fő öszalkalmas táncterem
szesen br. 1.380 000.
20.037.600 Ft

Valamint a speciális
feladatot ellátó közA közművelődési alapművelődési intézmészolgáltatásokat a felanyeknél típusától fügdatellátó a KI-5-9. felagően:
datoknál ismertetett
- legalább egy, a művonatkozó személyi felté- vészeti tevékenységek
teleknek megfelelő szak- oktatására, végzésére
emberek bevonásával
alkalmas alkotóművalósítja meg.
hely, - legalább egy
Amennyiben a speciális
kiállítótér, - legalább
közművelődési intézmény
egy, legalább 60 fő
önállóan működik, a KIbefogadására, előadó5-9. feladatoknál ismerművészeti csoportok
tetett vonatkozó személyi próbáinak, előadásaifeltételeknek megfelelő
nak, továbbá ünnepszakembert a fenntartó
ségek megtartására is
teljes munkaidőben fogalkalmas többfunkciós
lalkoztatja.
helyiség, - legalább
A feladatellátó speciális
egy, legalább 4 fő
közművelődési intézmény befogadására, fejlesztő
biztosításának helyszíne
tevékenységekre is
és eszközei, melyekről a
alkalmas helyiség, fenntartónak, illetve a
legalább egy, legalább
működtetőnek gondos25 fő befogadására,
kodnia kell.
közösségi események,
rendezvények, tanácskozások, képzések

183/276. oldal

29 637 600
Ft

Összesen

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

Elvárás és követelmény

Erőforrás

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Költség (/hó) Összes

Költség
(/év) Öszszes

Szakirányú, felsőfokú,
MA végzettségű vezető
br. 350 000 Ft, 2 fő
felsőfokú közművelődési
szakképzettségű br. 250
000 Ft, 5 fő szakirányú
középfokú végzettséggel rendelkező szakember br. 210 000 Ft, népi
kézműves ah. szakirányú felsőfokú végzettségű br. 250 000 Ft
vagy gyermek és ifjúsági ház: br. 250 000 Ft
vagy szabadidőközpont
br. 250 000 Ft, Ha nem
látja el akkor is + 1 fő
br. 250 000 Ft/hó (megyei feladatokból adódóan) Összesen
2.350.000 Ft/hó + járulékok

34 122 000
Ft

Összesen

megtartására egyaránt
alkalmas többfunkciós
helyiség.

Személyi:
- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi
és civil fejlesztő szakMűvelődő közösségek
ember szakképzettlétrejöttének elősegíséggel, képesítéssel,
tése, működésük
tanúsítvánnyal vagy
támogatása, fejlődészakmai tapasztalattal
sük segítése, a közrendelkező szakember
művelődési tevékenybevonása
ségek és a művelődő
Épített:
közösségek számára
- a KA2-7. feladatokhelyszín biztosítása
nál ismertetett, a
nyújtott négy további
alapszolgáltatásnak
megfelelő helyiségek
és eszközök

Megyei jogú
városok és
fővárosi kerületek kötelezően ellátandó
közművelődési
feladatai

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

Személyi:
- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, közösségi és
civil fejlesztő szakember, ifjúságsegítő,
mentálhigiénés, szociális munkás vagy
pedagógus szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal
vagy szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember bevonása.
Épített:
- legalább egy, legalább 60 fő befogadására, a művelődő
közösségek bemutatkozására, ünnepségek
megtartására alkalmas, többfunkciós
helyiség
legalább 1 db, legalább 2 fő befogadására, tanácsadásra is
alkalmas helyiség
Eszköz:
- a helyiségek méretének és funkciójának
megfelelő számú
asztal és szék fényés hangtechnikai
eszközök
Személyi:
- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, andragógus
vagy pedagógus
szakképzettséggel,
szakképesítéssel,
vagy tanulásszervezési tapasztalattal rendelkező szakember
bevonása
Eszköz:
- a tevékenységekhez
szükséges alapvető
oktatástechnikai eszközök

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó a személyi feltételeknek megfelelő szakember bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne,
melyet a közművelődési
intézményben biztosítani
kell.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén és
a közművelődési intézményben, közösségi
színtérben biztosítani
kell.

- legalább egy kiállítótér

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó a személyi feltételeknek megfelelő szakember bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne,
melyet a közművelődési
intézményben biztosítani
kell.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén és
a közművelődési intézményben, közösségi
színtérben biztosítani
kell.

- legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti
csoportok próbáinak,
előadásainak, továbbá
ünnepségek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiség

50 000 Ft/fő/hó

713 400 Ft

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó a személyi feltételeknek megfelelő szakember bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén és
a közművelődési intézményben, közösségi
színtérben biztosítani
kell.

- legalább egy, legalább 4 fő befogadására, fejlesztő tevékenységekre is alkalmas
helyiség

50 000 Ft/fő/hó

713 400 Ft

184/276. oldal

87 590 400
Ft

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

Elvárás és követelmény

Erőforrás

Személyi:
- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, néprajz alapszakos vagy mesterszakos bölcsész, kulturális antropológus
vagy pedagógus
szakképzettséggel,
- népi előadó- és
tárgyalkotó művész,
népi iparművész címmel,
- a művészet, a népművészet vagy a
közművelődés terén
állami kitüntetéssel
vagy elismeréssel
vagy
- a hagyományos
közösségi kulturális
értékek átörökítése
területén tapasztalattal rendelkező személy bevonása
A hagyományos köÉpített:
zösségi kulturális
- legalább egy, kézértékek átörökítése
műves tevékenységek
feltételeinek biztosítá- oktatására, végzésére
sa
alkalmas alkotóműhely
- legalább egy kiállítótér
- legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadóművészeti csoportok
próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására
alkalmas, játszóhelylyel rendelkező többfunkciós helyiség
Eszköz:
- a helyiségek méretének és funkciójának
megfelelő számú
asztal és szék
az adott program
megfelelő lebonyolításához szükséges fényés hangtechnikai
eszközök, paravánok,
posztamensek, installációs eszközök
Személyi:
- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy pedagógus szakképzettséggel,
- alkotó-, illetve
előadóművészeti
tevékenységet folytató,
- a művészet vagy a
közművelődés terén
állami kitüntetéssel,
elismeréssel vagy
- az amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység területén
tapasztalattal rendelkező személy bevonása
Épített:
Az amatőr alkotó- és
- legalább egy, a
előadó-művészeti
művészeti tevékenytevékenység feltételeségek oktatására,
inek biztosítása
végzésére alkalmas
alkotóműhely
- legalább egy kiállítótér
legalább egy, legalább
60 fő befogadására,
előadó-művészeti
csoportok próbáinak,
előadásainak, továbbá
ünnepségek megtartására is alkalmas
többfunkciós helyiség
Eszköz:
- a foglalkozások
megtartásához szükséges szakmai eszközök
- a helyiség, tér méretének és funkciójának megfelelő számú
asztal és szék az

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Költség (/hó) Összes

Költség
(/év) Öszszes

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó a személyi feltételeknek megfelelő szakember bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne,
melyet a közművelődési
intézményben biztosítani
kell.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén és
a közművelődési intézményben, közösségi
színtérben biztosítani
kell.

- legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények,
tanácskozások, képzések megtartására
egyaránt alkalmas
többfunkciós helyiség.

50 000 Ft/fő/hó

713 400 Ft

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó a személyi feltételeknek megfelelő szakember bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne,
melyet a közművelődési
intézményben biztosítani
kell
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén és
a közművelődési intézményben, közösségi
színtérben biztosítani kell

1 fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy pedagógus szakképzettséggel,
- alkotó-, illetve
előadóművészeti tevékenységet folytató,
- a művészet vagy a
közművelődés terén
állami kitüntetéssel,
elismeréssel vagy
- az amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység területén
tapasztalattal
rendelkező személy
bevonása

50 000 Ft/fő/hó

713 400 Ft

185/276. oldal

Összesen

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

Elvárás és követelmény

Erőforrás

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Költség (/hó) Összes

Költség
(/év) Öszszes

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó a személyi feltételeknek megfelelő szakember bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne,
melyet a közművelődési
intézményben biztosítani
kell.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén és
a közművelődési intézményben, közösségi
színtérben biztosítani
kell.

1 fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi
és civil fejlesztő szakember, ifjúságsegítő,
ifjúsági közösségszervező, pedagógus
szakképzettséggel,
szakképesítéssel, vagy
tehetséggondozási,
tehetségfejlesztési
tapasztalattal rendelkező szakember bevonása

50 000 Ft/fő/hó

713 400 Ft

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó a személyi feltételeknek megfelelő szakember bevonásával valósítja meg.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszíne,
melyet a közművelődési
intézményben biztosítani
kell.
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén és
a közművelődési intézményben, közösségi
színtérben biztosítani
kell.

1 fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, közgazdász,
okleveles közösségi és
civil fejlesztő szakember, kommunikációsés médiaszakértő
szakképzettséggel,
vagy a vállalkozásfejlesztés, a gazdaságfejlesztés területén
szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember
bevonása

50 000 Ft/fő/hó

713 400 Ft

adott program megfelelő lebonyolításához
szükséges fény- és
hangtechnikai eszközök, paravánok, posztamensek, installációs
eszközök

Tehetséggondozás és
-fejlesztés feltételeinek biztosítása

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Személyi:
- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi
és civil fejlesztő szakember, ifjúságsegítő,
ifjúsági közösségszervező, pedagógus
szakképzettséggel,
szakképesítéssel,
vagy tehetséggondozási, tehetségfejlesztési tapasztalattal
rendelkező szakember
bevonása
Épített:
- legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó- és alkotóművészeti előadások bemutatására is
alkalmas, többfunkciós helyiség legalább
egy, legalább 4 fő
befogadására, fejlesztő tevékenységekre is
alkalmas helyiség
Eszköz:
- a helyiség, tér méretének és funkciójának megfelelő számú
asztal és szék
Személyi:
- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, közgazdász,
okleveles közösségi és
civil fejlesztő szakember, kommunikációsés médiaszakértő
szakképzettséggel,
vagy a vállalkozásfejlesztés, a gazdaságfejlesztés területén
szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember
bevonása
Épített:
- legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások,
képzések megtartására egyaránt alkalmas
többfunkciós helyiség
Eszköz:
- a helyiségek, méretének és funkciójának
megfelelő számú
asztal és szék

186/276. oldal

Összesen

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

Elvárás és követelmény

Kulturális központ
biztosítása

Erőforrás

Erőforrás felhasználásának rövid jellemzése

Szükséges erőforrások pontos meghatározása

Személyi:
- az összes közművelődési alapszolgáltatásnak megfelelő
személyi feltételek
- mesterfokozattal és
szakirányú szakképzettséggel rendelkező
vezető
A végzett közműve- a közművelődési
lődési alapszolgáltaszakmai munkakörben
tásoknak megfelelő
foglalkoztatottak
infrastrukturális
legalább 30%-a mesfeltételek:
terfokozattal és szak- legalább egy, legairányú szakképzettlább 400 fő befogadáséggel rendelkezik az
sára, a művelődő köintézmény vezetője
zösségek, előadómellett felsőfokú
művészeti csoportok
közművelődési szakpróbáinak, előadásaiképzettséggel rendelnak, továbbá ünnepkező szakembereket
ségek megtartására
teljes munkaidőben
alkalmas, játszóhellyel
foglalkoztat
rendelkező többfunkciÉpített és eszköz:
ós helyiség. Valamint a
- az össze közműveház típusú intézmény
lődési alapszolgáltaA feladatellátó a kulturáspeciális feladatot
tásnak megfelelő
lis központ biztosítása
ellátó közművelődési
infrastrukturális feltéérdekében megfelelő
intézmények esetén:
tel
szakképzettséggel ren- legalább egy, a mű- legalább három,
delkező vezetőt, szakemvészeti tevékenységek
egyenként legalább
bereket von be, illetve
oktatására, végzésére
25 fő befogadására,
teljes munkaidőben fogalkalmas alkotóműhely
közösségi események,
lalkoztat.
- legalább egy kiállítórendezvények, taA feladatellátó kulturális
tér
nácskozások, képzéközpont biztosításának
- legalább egy, legasek megtartására
helyszíne és eszközei,
lább 60 fő befogadásáegyaránt alkalmas
melyekről a fenntartónak,
ra, előadó-művészeti
többfunkciós helyiség
illetve a működtetőnek
csoportok próbáinak,
- legalább egy, legagondoskodnia kell.
előadásainak, továbbá
lább 275 fő befogadáünnepségek megtartására, a művelődő
sára is alkalmas többközösségek, előadófunkciós helyiség
művészeti csoportok
- legalább egy, legaelőadásainak, színpadi
lább 4 fő befogadásáprodukciók bemutatára, fejlesztő tevékenysára, továbbá ünnepségekre is alkalmas
ségek megtartására
helyiség
alkalmas játszóhellyel
- legalább egy, legarendelkező helyiség
lább 25 fő befogadásá- legalább két kiállítóra, közösségi esemétér
nyek, rendezvények,
- legalább egy, kéztanácskozások, képzéműves tevékenységek
sek megtartására
oktatására, végzésére
egyaránt alkalmas
alkalmas alkotóműtöbbfunkciós helyiség.
hely legalább egy,
legalább 25 fő befogadására, táncművészeti csoportok próbáinak, mozgással,
rekreációval kapcsolatos foglalkozások
megtartására alkalmas táncterem

187/276. oldal

Költség (/hó) Összes

Költség
(/év) Öszszes

Kb. 1800 m2-es helyiség átlagos éves fenntartási költsége (nem
számolva az épület
elavultságával, szigeteltségével, jelentkező
karbantartási költségeivel és egyéb infrastrukturális jellemzőivel).
(12.000 Ft /m2, 21 600
000 Ft) 3 fő takarító és
3 fő technikai személyzet 900 000 Ft, 4 fő
adminisztrációs munkatárs 1.000.000 Ft öszszesen br. 1.900.000
Ft/hó 27 588 000 Ft

49 188 000
Ft

Összesen

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

2.18.3. A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) a következőképp határozza meg az önkormányzatok kötelező kulturális feladatait: „A
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: (…) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása”. 15
A megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggő intézményrendszerátalakítási folyamat keretében a korábban a megyei önkormányzat által fenntartott
múzeumok és könyvtárak 2011-ben állami fenntartásba kerültek.16 2013-tól az egykor
megyei fenntartású múzeumok és könyvtárak fenntartói a megyei jogú városok lettek. 17
A folyamat keretében alakult át a közművelődési szakmai szolgáltatást végző intézmények fenntartói szerkezete is.
A közművelődési területet szabályozó 1997. évi, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló CXL. törvény – a fenntartói
szerkezet már részletezett átalakításán túl – az elmúlt években számos kisebb-nagyobb
módosításon esett át. Önálló napirendként, jelentősebb módosításokkal 2012-ben és
2017-ben szerepelt az Országgyűlés napirendjén.
A 2012-ben tett módosítás (2012. évi CLII. tv.) a közgyűjteményi intézményekre vonatkozóan a teljes települési intézményrendszer cél- és feladatrendszerét átalakította. A
közművelődési feladatok esetében azonban a szakmai szolgáltató szervezetrendszer feladataira és fenntartói szerkezetére szorítkozott. A közművelődési feladatellátás szabályozásának megfelelő átalakítására végül 2017-ben került sor.
A 2017-es módosítás:


tisztázza, illetve pontosítja az Mötv-ben meghatározott kötelező önkormányzati
feladat tartalmát;



bevezeti a „közművelődési alapszolgáltatás” fogalmát és kifejti annak tartalmát;



felsorolja a közművelődési intézmények típusait, specifikálva azok szolgáltatási
tartalmát és területi feladatait;



községekben is kötelezővé teszi közművelődési szakember alkalmazását;



megerősíti a helyi lakosok közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati döntéshozatalban való részvételének lehetőségeit;



a kulturális közszolgáltatásokra (közművelődési és közgyűjteményi területekre)
vonatkozó közös rendelkezésként meghatározza a kulturális alapellátás fogalmát
és tartalmát, illetve kibővíti az integrált kulturális intézményekre vonatkozó szabályozást.

Az 5/2015. (I. 22.) EMMI rendeletben a közművelődési feladatellátás országos felügyeletéről rendelkezett a szakminiszter. A rendeletben hivatkozott minőségügyi rendszert az EMMI gondozza, a működést a 2015-ben és 16-ban is kisebb módosításokon

15

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pontja
16
2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről
17
1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat A megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési
intézmények fenntartásáról
2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
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átesett, a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj”
adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet szabályozza.
A 2017-es törvénymódosítást követően indult el, s várhatóan a negyedik negyedévben
zárul a megújult kulturális törvény végrehajtási rendeletének elkészítése, mely a
közművelődési alapszolgáltatások, a közművelődési intézmények és közösségi színterek
szakmai, működési, személyi és infrastrukturális követelményeiről szól.
A már említett jogszabályi változások eredményeként alakult át a szakpolitikai háttérintézmény-rendszer. A közművelődési terület országos háttérintézményeként működő
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus átszervezését követően 2012
végén jött létre annak jogutódjaként a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet, melyet a kormány közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervként jelölt
ki. Az intézmény 2013 elejétől Nemzeti Művelődési Intézet néven folytatta a munkáját
2016 végéig.
Az 1312/2016. (VI. 23.) Korm. határozat értelmében a Nemzeti Művelődési Intézet 2017.
január 1-ével megszűnt, feladatait a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány látja el. Az alapítvány a feladatok ellátására önálló jogi és gazdasági szervezetként hozta létre az NMI
Művelődési Intézet Nonprofit Kft-t.
A széttagolt és hullámzó színvonalú megyei fenntartású feladatellátók jogutód nélküli
beolvadását követően a megyei szintű térségi közművelődési feladatellátást a
Nemzeti Művelődési Intézet biztosította megyei irodahálózatának kialakításával. A társasági formában működő NMI a szakmai és gazdasági feladatokat ellátó központi szervezet
és a megyei hálózat megerősítésével látja el elődje feladatait, utóbbi hálózatot regionális
központok alá szervezve.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program intézkedésének keretében 2010-15 között
jöttek létre a megyei jogú városokban az Agóra kulturális központok, a települési és
térségi feladatellátás új, nagyvárosi elemeiként. Az új típusú multifunkcionális közösségi
központok a térségük közművelődési tanácsadó, szolgáltató, szakmai feladatellátói is
egyben.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében mintegy 500, 5.000 fő alatt kistelepülésen
létesültek integrált közösségi és szolgáltató terek. Működésüket a 112/2009. (VIII.
29.) FVM rendelet szabályozza. Az IKSZT az 500-5000 fő közötti települések negyedében
nyújt infrastruktúrát és szakmai támogatást a közszolgáltatások működtetéséhez, számos helyen egyedüli közösségi-szolgáltatási színtérként. Az IKSZT-k többsége 20102013 között kezdte meg működését. Támogatási határozatuk 5 éves fenntartási időszakot írt elő. Az IKSZT hálózat nem vált önálló intézményrendszerré, tevékenységüket jogszabály nem minősítette közfeladattá, így a kötelező fenntartási időszakot követő években működtetésük központi támogatása nem megoldott. A magyar vidék a legszélesebb
körű, standard feltételek mellett működő helyi közszolgáltatási rendszerét veszítheti el
kormányzati fellépés hiányában.
Az Alaptörvény, illetve a helyi önkormányzatokról szóló törvény folyományaként átalakult
a közművelődési közfeladat-ellátás támogatása is. A korábbi normatív támogatás
helyébe új, feladatalapú normatív finanszírozás lépett.
A kormány az átalakulási folyamatok során kiemelten kezelte az önkormányzatokhoz
kerülő állami feladatok ellátásának és az intézmények működtetésének finanszírozását. A
költségvetési törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai előirányzatai között ennek
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megfelelő forrásokat különítettek el. 2015-től rögzítésre került a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatai támogatásának minimuma, a 2018as költségvetésben pedig a támogatás fajlagos összegét és minimumát is megemelte a
törvényalkotó.18

8. ábra: A közművelődési feladatok központi költségvetési támogatásának alakulása 2013-2018

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatási Programja keretében a Nemzeti Művelődési Intézet 2013-2017 között négy kulturális közfoglalkoztatási programot valósított meg. Az első programban 4.000, a másodikban 4.522, a harmadikban és a negyedikben 6.100 álláskereső számára biztosított részvételt, több mint 2.000 településen,
a kultúra és a művelődés területén. A program pótolhatatlan erőforrásokat biztosított a
közművelődési közszolgáltatások területén a helyi feladatellátást végző önkormányzatok,
az abban szerepet vállaló intézmények, civil és egyházi szervezetek számára.
A közszféra bérhelyzetének alakulását, a szakmai életpályák és bérintézkedések illetményemelkedésének mértékét vizsgálva látható, hogy a 15%-os illetményemelkedéssel
18

A támogatás fajlagos összege 2013-2017 között 1.140 Ft/fő, minimuma 1.200.000 Ft volt településenként. A 2018-as költségvetési törvényben a számok 1.210 Ft/fő-re, illetve 1.800.000 Ft-ra
változtak.

190/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

a kulturális bérfejlesztés az utolsó helyen van a nagy közszolgáltatási területek közül. A
bérintézkedések megvalósult és tervezett bruttó kiadásának növekedése gyakorlatilag
nulla, míg a pedagógiai, egészségügyi stb. területeken komoly növekmény látható. A
kulturális törvény által előrevetített fejlesztések stratégiai távon nem teljesíthetők, ha a
területen nem kerül kidolgozásra a pályaválasztók, a fiatal szakemberek számára vonzó
életpálya modell. Óriási előrelépés, hogy 2018-tól gyakorlatilag újraindul a közművelődési terület BA és mester fokú önálló felsőoktatási képzése, de kétséges annak fenntarthatósága és munkaerőpiaci hatékonysága megfelelően tervezhető karrierív és életpálya
modell hiányában.
A kulturális törvény közművelődési alapfeladatainak kiterjesztésével olyan közösségi társadalomfejlesztési eszközrendszer aktiválódhat, amelynek hatékony működése, a társadalmi és gazdasági reprodukcióra tett kedvező katalizátorhatása messze megtérülővé
teheti a nemzetgazdasági befektetést.
A kulturális közfoglalkoztatási program várható lezárulásával több mint 2.000 fő távozik
a közművelődéi területről. Továbbfoglalkoztatásukat az érintett szervezetek csak az esetek is százalékában tudják megoldani. Bár a közfoglalkoztatottak nagyobb része a programba lépésekor nem rendelkezett szakképzettséggel, a foglalkoztató NMI Művelődési
Intézet által biztosított képzések jórészt pótolták a képzettségbéli alapvető hiányosságokat. A távozókat ugyanakkor – különösen a kistelepüléseken – nem tudják szakképzett
munkatársakkal pótolni a fenntartó önkormányzatok. Az ok egyrészt a szakemberhiány,
másrészt a szükséges források hiánya.
Az NMI által folyamatosan biztosított szakmai képzés, illetve a magasabb minőségi szint
elérése érdekében vállalt többletfeladatok megoldást jelenthetnek azokon a településeken, amelyek a normatív támogatást ugyan nem tudják a szükséges mértékben kiegészíteni saját adóerejükre támaszkodva, a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevők
száma és a magasabb minőségi szinttel járó többletfinanszírozás fenntarthatóvá teszi a
közfeladat-ellátásukat.

2.18.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
A közművelődési közfeladat-ellátás hatályos finanszírozásának szerkezetét és volumenét
a fenti fejezetekben átfogóan bemutattuk.
A finanszírozás felülvizsgálatának keretében meg kell vizsgálni az első szolgáltatási szinten (kötelezően) ellátandó feladatok költségvetési támogatása és tényleges forrásigénye
közötti különbséget, melyet a méltányosság jegyében a költségvetésben pótolni kell, vagyis biztosítani kell az állam által elvárt kötelező önkormányzati feladatellátás fedezetét.
A felülvizsgálat során pótlólagos források biztosítását javasoljuk azon települések számára, amelyek a települési közösségek fejlődéséhez szükséges optimális kiterjedésű többletfeladat végzését vállalják, illetve azokhoz magasabb minőségi garanciákat kapcsolnak.
A kalkulációhoz mintaként számos tipikusnak mondható intézmény költségvetését kértük
be, illetve önkormányzatok költségvetését elemeztük eseti szinten. A Kulturális statisztikai rendszer közművelődési területre vonatkozó összesített adatai (OSAP 1438) az elmúlt
10 évre vonatkozóan álltak rendelkezésünkre. Néhány alapvető adat idősoros összevetését követően a modell alapjaként a 2016-os statisztikai jelentésekből összeállított állapotot használtuk. Nehézséget okozott, hogy az OSAP adatszolgáltatói a közművelődési feladatellátók, nem pedig az önkormányzatok, így településenként több adatszolgáltató lehet, amelyek közül nem tudtuk leválogatni és aggregálni a helyi önkormányzatok és in-
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tézményeik adatait. Közelítéseink pontosságához így is elég adatot és szempontot használtunk, melyeket szakmai és pénzügyi-technikai vizsgálattal is alátámasztottunk.
A javaslatok megfogalmazását tovább nehezíti, hogy a fent bemutatott szabályozási változások, az új kulturális törvény szerint átszabott közművelődésnek még nem volt egy
lezárt pénzügyi éve, de még éves költségvetési tervezése sem, így megalapozott, széles
körű elemzési, összevetési lehetőségünk nincs az átalakított kötelező önkormányzati feladatok ellátására vonatkozóan. A törvényhez nem készült kapacitásszabályozás, részletes költségvetési helyzetfelmérés és hatásszámítás sem. Munkánk során ez utóbbiakat
igyekeztünk pótolni: elsősorban a megújult törvény és a végrehajtási rendelet tervezete,
másodsorban a szakpolitikai, önkormányzati és intézményi szereplők példái és javaslatai
alapján.
1. Felvázoltuk a szolgáltatások jelenlegi költségigényét, összevetve azt a normatív
jellegű finanszírozással.
2. A második szolgáltatási szinten pedig – a lakónépesség nagysága szerint tovább
szegmentálva – településtípusonként építettük fel a szolgáltatások optimális erőforrásigényét és adtunk becslést a költségvonzatukra.
Fontos, hogy a számításaink során és a javaslatok megfogalmazásakor csak a közfeladatellátó szervezetek infrastrukturális, személyi és technikai-adminisztrációs, működési forrásigényével számoltunk. Javaslatunk nem tartalmaz a "szoft" tevékenységek (fesztiválok, előadások, képzések, kiállítások stb.) finanszírozására, a programfinanszírozásra,
anyagköltségekre stb. vonatkozó számításokat, mert azokról a szakigazgatási szabályozás nem rendelkezik.
A kulturális normatívában a közművelődési és könyvtári támogatás nem különül el. A
2018-as költségvetésben (2017. évi C. tv.) ennek összege 22,027 Mrd Ft. Becslésünk
szerint az előirányzat inkább 30, mint 40%-a fordítódik közművelődési célokra, a terület
korábbi szabályozatlansága miatt, szemben a könyvtárak korábban is világosan rögzített
kötelező feladatmeghatározásával. Javasoljuk, hogy a közfeladat-ellátás világos tervezhetősége, eredményeinek mérhetősége és összevethetősége érdekében a költségvetési
tervezés során a jövőben kerüljenek elhatárolásra a közművelődési és a könyvtári alrendszer támogatásai.
A közművelődési közfeladat-ellátásra a fentiek alapján 2018-ban mintegy 8-9 Mrd forint
jut az önkormányzati előirányzatokból. Az általunk az első szolgáltatási szinten számított
költségigény ugyanakkor 17,3 Mrd Ft. A különbséget települési kategóriánként is bemutattuk. A második, magasabb minőséget képviselő szolgáltatási szinten a számított, a
települések teljes körére vonatkozó forrásigény 37,4 Mrd Ft. Ha a teljes települési kört
vizsgáljuk, akkor a magasabb szolgáltatási szinthez szükséges többlet forrásigény mintegy 30 Mrd Ft, ha azonban a valamennyi közszolgáltatási területre vonatkozó javaslataink alapján priorizált települési körre szorítkozunk, az érintettek köréből kikerülnek a
szolgáltatási többletet saját adóerejükből finanszírozni tudó, míg a másik oldalról a szolgáltatások fenntarthatóságát biztosító igénybe vevői létszámmal nem rendelkező települések, a növekmény a várható hatás figyelembevételével (is) reális mértékű.
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2.19. KÖZREMŰKÖDÉS

A KÖZBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSÁBAN, KÖZBIZ-

TONSÁGRÓL VALÓ GONDOSKODÁS
A közreműködés a közbiztonság biztosításában, közbiztonságról való gondoskodás helyi
közszolgáltatás definícióját az 1. kutatási célterület ajánlása tartalmazza a javasolt szolgáltatási szintek bemutatásával együtt. Az alábbiakban a finanszírozási rendszerrel kapcsolatos háttérinformációk és ajánlások kerülnek bemutatásra.

2.19.1. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A közszolgáltatás hatályos finanszírozási rendszerének értékelése során az alábbi kérdések kerültek megvizsgálásra:


Milyen forrásokból érkeznek bevételek a közszolgáltatás finanszírozására?



Milyen kalkulációs módszerrel kerül meghatározásra a költségvetési működési támogatás?



Milyen szervezeti formák jellemzők a szolgáltatás megvalósításában (pl. nem önkormányzati fenntartó, magán szolgáltatók), és ez hogyan befolyásolja a finanszírozási megoldást (pl. eltérő támogatási mérték)?

2.19.1.1 Források
Központi költségvetési támogatás
A Közreműködés a közbiztonság biztosításában, közbiztonságról való gondoskodás megnevezésű helyi közszolgáltatás jelenleg nem minősül finanszírozott
önkormányzati feladatnak, kivéve a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez biztosítható állami hozzájárulást. Ezt leszámítva a
közbiztonságról való gondoskodás finanszírozása jelenleg a helyi önkormányzat teherbíró
képességétől függ, emiatt a közszolgáltatást - a helyi igények ellenére - több önkormányzat nem képes önerőből biztosítani.
A mezőőr alkalmazásának támogatása a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet alapján lehetséges.
Az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50%-át,
de mezőőrönként legfeljebb ötszázezer forintnak a megtérítését, valamint az őrszolgálat
fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek – személyi és dologi
kiadások – 50%-ának, de legfeljebb kilencvenezer forint/hó/fő megtérítését kérelmezheti.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
A költségvetési törvény 38.§ (1) szerint a települési önkormányzatot illeti meg:
a) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
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b) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének
100%-a.
Saját bevételek
Az önkormányzatok saját bevételei korlátozott lehetőséget biztosítanak a rendészeti tevékenység finanszírozására. Ilyen bevételek pl.: bírságok, díjak, önkormányzati rendezvények (pl. vásárok), építkezési területek felügyelete. A mezőőrség esetében egyes településeken további lehetőséget jelent a földtulajdonosok, gazdák által finanszírozott részesedés, bár nem igazán jellemző.

2.19.1.2 Kiadási oldal
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, egyéb)
Jellemzően a térfigyelő kamerák, ill. kamera-rendszerek beszerzésének, telepítésének,
üzembe helyezésének költségei tartoznak ide.
Működési kiadások
Személyi juttatások (Bérköltség és közterhek)
Az önkormányzati rendészeti feladatokat ellátó ill. irányító munkatárs személyi juttatásai
tartoznak ide.
Dologi (közüzem, szolgáltatások, készletbeszerzés)
Az önkormányzati rendészeti feladatok ellátáshoz szükséges infrastruktúra működtetése,
továbbá az egyenruha/formaruha, a jelvény, a szolgálati igazolvány, a névkitűző, önvédelmi / kényszerítő és egyéb eszközök, valamint a közlekedési eszközök/járművek,
kommunikációs eszközök beszerzése, pótlása, cseréje, karbantartása tartozik ide. Ezenkívül a tájékoztatással összefüggő termékek és szolgáltatások beszerzésének költsége
(pl. honlapfrissítés, tájékoztató szórólap).
Ezenkívül ebbe a kategóriába tartozhat (amennyiben megvalósul) a polgárőr egyesület
működésének önkormányzati támogatása is.

2.19.1.3 A központi költségvetési finanszírozás menete
Az önkormányzat a mezei őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek – személyi és dologi kiadások – 50%-ának, de legfeljebb kilencvenezer
forint/hó/fő megtérítését negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak
utolsó napjától számított harminc napon belül:
74. táblázat: Az önkormányzat az helyi közszolgáltatásra maximálisan igényelhető támogatása
támogatás mértéke

felső határ

megalakítási költségek

50%

500 000 Ft/mezőőr

fenntartás

50%

90 000 Ft/hó/fő

és

működtetés

költségei

Az önkormányzat a hozzájárulást a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál kérelmezheti. A költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett kiadások lehetnek csak a
kérelmezés alapbizonylatai, amelyeknek hiteles másolatait mellékelni kell a kérelemhez.

194/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

A földművelésügyi igazgatóság megvizsgálja az igényjogosultságot és ennek alapján határozatban dönt a hozzájárulás kifizethetőségéről, vagy a kérelem elutasításáról.

2.19.1.4 Fizikai infrastruktúra
A fizikai infrastruktúra jellemzően az önkormányzat tulajdonát képezi, önálló gazdálkodású intézmény esetén lehet az intézmény tulajdonában.
A polgárőrség által használt fizikai infrastruktúra a polgárőrség tulajdonát képezi.

2.19.1.5 Szolgáltatási szervezeti formák
A rendészeti feladatok ellátását az önkormányzatok jellemzően önkormányzati rendeletben szabályozzák. A közszolgáltatást többnyire az önkormányzat, illetve az önkormányzat saját szervezetén belül létrehozott szervezeti egysége, vagy az önkormányzat által
létrehozott intézmény biztosítja. A rendészeti feladatokat ellátó munkatárs foglalkoztatását az önkormányzat, vagy az (önálló gazdálkodású) önkormányzati intézmény biztosítja.
A közszolgáltatás megvalósításában közreműködik továbbá az önkormányzat rendészeti
tevékenységétől függetlenül működő, önkéntes alapon szerveződő polgárőrség.

2.19.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
Az önkormányzatok rendészeti tevékenysége, azaz a közreműködés a közbiztonság biztosításában, a közbiztonságról való gondoskodás önkormányzati hatáskörben meghozott
döntés alapján, - a mezőőri szolgálat létrehozásához és működtetéséhez igényelhető forrás kivételével - központi támogatás nélküli, az önkormányzat forrásaiból finanszírozott
közszolgáltatás. Ennek megfelelően az önkormányzati rendészeti tevékenység tartalma
és minősége szinte egészében az önkormányzat rendelkezésre álló forrásainak függvénye, finanszírozási szerkezete pedig minden település esetében más és más. Ezzel együtt
meghatározhatók azok a jellemző költségkategóriák, amelyek finanszírozásán keresztül
az önkormányzatok rendészeti tevékenysége megvalósul, mint pl.:


személyi költségek,



eszközök beszerzése és pótlása (technikai eszközök, önvédelmi/kényszerítő és
egyéb eszközök),



eszközök karbantartása,



egyenruházat/formaruházat, valamint karjelzés, névkitűző és szolgálati igazolvány
beszerzése és pótlása,



közlekedési eszközök beszerzése és pótlása,



infokommunikációs eszközök beszerzése és pótlása,



tájékoztatáshoz szükséges beszerzések (szolgáltatás-beszerzés),



rendőrség támogatása az önkormányzat illetékességi területén (pl. körzeti megbízotti szolgálati lakás biztosítása),



az önkormányzat illetékességi területén jogszerűen működő polgárőr egyesület
támogatása (pl. járőr-gépkocsihoz üzemanyag támogatás biztosítása).

A nagy teherbíró-képességű önkormányzatok esetében a finanszírozás rendszerében valamennyi fenti költségtípus megjelenhet, míg a kevésbé tehetős önkormányzatok esetében jellemzően a személyi költségek. A költségszerkezet vizsgálatához az önkormányzatok különböző helyzete alapján szolgáltatói típusokat határoztunk meg, a következők szerint:
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3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

1. Kistelepülési önkormányzat, a rendészeti tevékenységet 1 fő végzi, önkormányzati
közalkalmazottként;
2. Községi önkormányzat, a rendészeti tevékenységet 4 fő végzi, az önkormányzati
rendészeti szolgálat tagjaként, köztisztviselőként;
3. Városi önkormányzat, a rendészeti tevékenységet 20 fő végzi, önállóan gazdálkodó önkormányzati rendészeti szerv alkalmazásában, köztisztviselőként és alkalmazottként.
Személyi költségek
Az önkormányzatok a rendészeti munkakörben foglalkoztatott munkatársakat19 jellemzően közszolgálati tisztviselőként (köztisztviselő), közalkalmazottként alkalmazzák, valamint előfordul egyéb foglalkoztatási jogviszony (munkaviszony) is. A rendészeti feladatokat ellátó személyek alkalmazására vonatkozó jogviszony ennek megfelelően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
hatálya alá tartozik.
A rendészeti feladatokat ellátó személy foglalkoztatása önálló alkalmazás útján (önkormányzati alkalmazottként), önkormányzati rendészeti szerv, illetve több önkormányzat
által társulásos formában működtetett önkormányzati rendészeti szerv tagjaként történhet. A foglalkoztatás önkormányzati oldalon jelentkező munkáltatói költségének szerkezetét és méretét ennek megfelelően az említett jogszabályok, valamint a foglalkoztatás
jellege
határozzák
meg.

19

rendészeti feladatokat ellátó személyek: önkormányzati természetvédelmi őr, közterületfelügyelő, mezőőr, rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, rendészeti feladatokat
ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet, illetve halászati őr

196/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

Amennyiben a rendészeti munkatárs alkalmazására közalkalmazottként kerül sor, személyi javadalmazásának mértékét a közalkalmazotti
bértábla szerint kell meghatározni. A közalkalmazotti javadalmazás mértékét a következő táblázat szemlélteti:
75. táblázat: Közalkalmazotti bértábla 2018.

Közalkalmazotti bértábla 2018.
Szolgálati évek Fizetési
(max.)
fokozatok

Fizetési osztályok
A

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

B
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000

C
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500

D
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500

E
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500

F
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500

G
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
181 475
188 795
196 115
203 435
210 755
218 075

H
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
185 103
193 040
200 978
208 915
216 853
224 790
232 728

I
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
182 595
192 308
202 020
210 438
218 855
227 273
235 690
244 108
252 525
260 943

J
180 500
180 500
180 500
180 500
180 500
187 085
197 735
208 385
216 905
225 425
233 945
242 465
252 405
262 345
272 285
282 225
292 165

180 500
180 500
180 500
186 945
198 533
210 120
219 390
229 046
238 703
248 359
258 015
267 671
278 486
289 301
300 116
310 931
321 746

Tekintettel arra, hogy a rendészeti feladatot ellátó munkatárs jellemzően a B, C, D kategóriák valamelyikébe tartozik és középfokú vagy
magasabb szakképzettséget igénylő munkakört tölt be, a garantált bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg.
A közalkalmazottakhoz hasonlóan köztisztviselő esetén is a garantált bérminimumnak megfelelő összeg az irányadó. Amennyiben a foglalkoztatás munkaviszonyban történik, a munkabér a munkáltató és a munkavállaló megállapodásának függvénye.
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3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

A három szolgáltatói típus közül az 1. típus esetében közalkalmazotti, a 2. típus esetében
köztisztviselői javadalmazással számoltunk, és a garantált bérminimumnak megfelelő
összeget vettük figyelembe. A 3. típus esetén ettől eltérő bérrel (bruttó 195 ezer Ft öszszeggel) számoltunk. A munkáltató önkormányzat számára a teljes személyi költség havi
mértéke ennek megfelelően a következők szerint alakul:
76. táblázat: Rendészeti munkatárs alkalmazásának szolgáltatói (munkáltatói) költsége

Ssz.

Rendészeti munkatárs alkalmazása szolgáltatói

Munkáltatói költség (bér +

típus szerint

járulék, Ft)

1

önkormányzati közalkalmazott

231 943,-

2

önkormányzati köztisztviselő

231 943,-

3

önkormányzati rendészeti szerv munkavállalója

250 575,-

Az ajánlásban meghatározott szolgáltatási szintek közül a fenti javadalmazási mérték a
2. szolgáltatási szintre vonatkozik.
Amennyiben a foglalkoztatás közalkalmazottként, illetve közszolgálati tisztviselőként történik, a javadalmazás mértékét az adott évre érvényes bértábla ill. illetmény-számítási
mód határozza meg. A bért illetően abban az esetben lehet kisebb mozgástér, ha pl. az
álláshelyet munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazott
munkavállaló tölti be, amint az a 3. típusú szolgáltató esetében látható. Alapesetben
egyik szolgáltatói típus esetében sem igényli a javadalmazás mértékének módosítását a
továbblépés a 2. szolgáltatási szintről a további szintekre, azonban az egyéb munkafeltételek (pl. eszközellátottság) javítása önmagában kevésnek bizonyulhat a magasabb (3.
vagy 4.) szolgáltatási szintre lépés esetén. Mindenképpen megállapítható azonban, hogy
a javadalmazás mértékének növelése csak egy a lehetséges ösztönzők közül, amelyek a
magasabb szolgáltatási szint elérését szolgálják.
Működési költség (rezsi)
A működési költségszint a szolgálatellátás tartalmától függ. Könnyen belátható, hogy
például a járművel végzett járőrszolgálat intenzitása összefügg az üzemanyag-költségek
mértékével, vagy a térfigyelő-kamerarendszer karbantartásának költsége csak ott jelentkezik, ahol egyáltalán működik ilyen kamerarendszer.
A fentiek miatt a működési költséget illetően mindhárom szolgáltatói típus esetében becsült összegeket határoztunk meg, amely a szolgálatellátás feltételezett tartalma alapján
és a munkatársi létszám arányában egyaránt eltér. Az eltérítést részben a méretgazdaságosság szempontjának figyelembevételével alkalmaztuk (nagyobb létszám esetén fajlagosan kisebb az 1 főre vetített működési költség mértéke).
77. táblázat: A működési költség mértéke szolgáltatói típus szerint

Ssz.

Szolgáltatói típus

Működési költség éves
mértéke (bruttó, Ft)

1

Kistelepülési önkormányzat, 1 fő rendészeti munkatárs

2

Községi önkormányzat, 4 fő rendészeti munkatárs

2 160 000,-

3

Városi önkormányzat, 20 fő rendészeti munkatárs

10 800 000,-
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840 000,-

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

A meghatározott szolgáltatási szintek közül a fenti költségmérték a 2. szolgáltatási szintre vonatkozik. A továbblépés a 2. szolgáltatási szintről a további szintekre a működési
költség emelkedését idézi elő, elsősorban a fokozottabb rendészeti tevékenység és a jobb
eszközellátottság következtében várható költségnövekmény miatt. A 3. szolgáltatási szint
esetében minimálisan 15%-os, a 4. szintre lépés esetén minimálisan 30%-os becsült
költségnövekménnyel számolhatunk a működési költséget tekintve.
Eszközök beszerzésének, pótlásának és karbantartásának költsége
A technikai eszközök (pl. térfigyelő kamera), önvédelmi/kényszerítő és egyéb eszközök
beszerzésének költségét szintén becsléssel állapítottuk meg. (A költség-adatokat szükséges empirikus adatokkal összevetni.) A beszerzési költséget az amortizációs időszak (3
év) figyelembevételével 3 évre szétterítettük, és így vetítettük vissza az éves költségszintre.
78. táblázat: Az eszközök beszerzésének és pótlásának költsége szolgáltatói típus szerint

Ssz.

Szolgáltatói típus

Eszközök költsége éves
szinten (bruttó, Ft)

1

Kistelepülési önkormányzat, 1 fő rendészeti munkatárs

1 200 000,-

2

Községi önkormányzat, 4 fő rendészeti munkatárs

3 600 000,-

3

Városi önkormányzat, 20 fő rendészeti munkatárs

11 000 000,-

A fenti költségmérték a 2. szolgáltatási szintre vonatkozik. A továbblépés a 2. szolgáltatási szintről a további szintekre a beszerzési és pótlási költségek emelkedésével jár. A
beszerzés tartalmától és minőségétől függően a 3. szolgáltatási szint esetében minimálisan 40 %-os, a 4. szintre lépés esetén minimálisan 70%-os becsült költségnövekménnyel
számolhatunk a beszerzési és pótlási költséget tekintve.
Egyenruházat/formaruházat beszerzése és pótlása
Az egyenruházat/formaruházat valamint az ebbe a kategóriába sorolható karjelzés, névkitűző és szolgálati igazolvány beszerzésének és pótlásának költségét szintén becsléssel
állapítottuk meg. (A költség-adatokat szükséges empirikus adatokkal összevetni.) Az
egyenruházat/formaruházat esetében az amortizációs időszakot a 2. szolgáltatási szintnek megfelelő 2 évnek tekintettük, mert egyenruházat/formaruházat hiányában a tevékenység a 2. szinttől nem látható el az elvárt minőségben. Tehát a jelzett beszerzési
költségek kétévente ismétlődő költségnek tekinthetők. A 3. és 4. szolgáltatási szinten az
amortizációs időszakot 1 évnek tekinthetjük, amit az egyenruházat/formaruházat rendszeresebb utánpótlása, illetve magasabb minősége indokol.
79. táblázat: Az egyenruházat/formaruházat beszerzésének és pótlásának költsége szolgáltatói
típus szerint
Egyenruházat/formaruházat
Ssz.

Szolgáltatói típus

költsége éves szinten (bruttó,
Ft)

1
2

Kistelepülési önkormányzat, 1 fő rendészeti munkatárs
Községi önkormányzat, 4 fő rendészeti munkatárs

199/276. oldal

30 000,100 000,-

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

Egyenruházat/formaruházat
Ssz.

Szolgáltatói típus

költsége éves szinten (bruttó,
Ft)

3

Városi önkormányzat, 20 fő rendészeti munkatárs

460 000,-

Közlekedési eszközök beszerzése és pótlása
A közlekedési eszközök beszerzésének költségét szintén becsléssel állapítottuk meg. (A
költség-adatokat szükséges empirikus adatokkal összevetni.) A beszerzési költséget az
amortizációs időszak (3 év) figyelembevételével 3 évre szétterítettük, és így vetítettük
vissza az éves költségszintre. Ez a költségtípus a 3. és 4. szolgáltatási égi szinten jelenik
meg. Mivel a kutatás kereteit meghaladja, variációkat és alternatív megoldásokat nem
vettünk figyelembe (pl. járműbérlés, lízing, flottakedvezmény), de célszerű lehet ezekkel
opcionálisan számolni, különösen a nagyobb települések esetén.
80. táblázat: A járművek beszerzésének és pótlásának költsége szolgáltatói típus szerint

Ssz.

Szolgáltatói típus

Eszközök költsége éves
szinten (bruttó, Ft)

1

Kistelepülési önkormányzat, 1 fő rendészeti munkatárs

1 100 000,-

2

Községi önkormányzat, 4 fő rendészeti munkatárs

1 700 000,-

3

Városi önkormányzat, 20 fő rendészeti munkatárs

4 200 000,-

A fenti költségmérték a 3. szolgáltatási szintre vonatkozik. A továbblépés a 3. szolgáltatási szintről a 4. szintre a beszerzési és pótlási költségek emelkedésével jár. A beszerzés
tartalmától és minőségétől függően a 4. szintre lépés esetén minimálisan 30%-os becsült
költségnövekménnyel számolhatunk a beszerzési és pótlási költséget tekintve.
Infokommunikációs eszközök beszerzése és pótlása
Az infokommunikációs eszközök beszerzésének költségét szintén becsléssel állapítottuk
meg. (A költség-adatokat szükséges empirikus adatokkal összevetni.) A beszerzési költséget az amortizációs időszak (3 év) figyelembevételével 3 évre szétterítettük, és így
vetítettük vissza az éves költségszintre. Ez a költségtípus a 4. szolgáltatási szinten jelenik meg. Mivel a kutatás kereteit meghaladja, variációkat és alternatív megoldásokat
nem vettünk figyelembe (pl. bérlés, lízing, flottakedvezmény), de célszerű lehet ezekkel
opcionálisan számolni, különösen a nagyobb létszámú szolgálatok esetén.
81. táblázat: Az infokommunikációs eszközök beszerzésének és pótlásának költsége szolgáltatói
típus szerint

Ssz.

Szolgáltatói típus

Eszközök költsége éves
szinten (bruttó, Ft)

1

Kistelepülési önkormányzat, 1 fő rendészeti munkatárs

2

Községi önkormányzat, 4 fő rendészeti munkatárs

320 000,-

3

Városi önkormányzat, 20 fő rendészeti munkatárs

1 600 000,-
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Tájékoztatáshoz szükséges beszerzések (külső szolgáltatások) költsége
A tájékoztatáshoz szükséges külső szolgáltatások költsége mind a négy szolgáltatási
szinten megjelenhet, bár az 1. szinten költségmentes tevékenységként is ellátható (vagyis nem feltétlenül szükséges beszerzés). Ennek megfelelően a külső szolgáltatások
költségét mindhárom szolgáltatói típus esetében a 2. szinten határoztuk meg. A számítás
során tekintetbe vettük a rendészeti tevékenység tájékoztatási igényének településméret
szerinti eltérő mértékét.
82. táblázat: A tájékoztatáshoz szükséges külső szolgáltatások mértéke szolgáltatói típus szerint

Ssz.

Külső szolgáltatások költsége éves szin-

Szolgáltatói típus

ten (bruttó, Ft)

1

Kistelepülési önkormányzat

250 000,-

2

Községi önkormányzat

600 000,-

3

Városi önkormányzat

1 800 000,-

A továbblépés a 2. szolgáltatási szintről a további szintekre a szolgáltatás-beszerzési
költségek emelkedésével jár. A beszerzés tartalmától és minőségétől függően a 3. szolgáltatási szint esetében minimálisan 30 %-os, a 4. szintre lépés esetén minimálisan
50%-os becsült költségnövekménnyel számolhatunk a szolgáltatás-beszerzési költséget
tekintve.

2.19.3. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Ahogy fentebb említettük, a Közreműködés a közbiztonság biztosításában megnevezésű
helyi közszolgáltatás ellátására – a mezőőri szolgálat kivételével – jelenleg nem áll rendelkezésre központi forrás, és nem létezik szabályozás a feladat központi finanszírozására. Mindez egybevág más országok gyakorlatával, és a kutatás során nem vált ismertté
olyan jó gyakorlatnak tekinthető külföldi példa, ahol az önkormányzati rendészeti tevékenység rendszerszerűen központi állami támogatásban részesül, hanem sokkal inkább
ennek egyértelmű korlátozása jellemző. (Megjegyezzük, hogy némileg ellentmondásos
helyzetet eredményez, hogy az önkormányzati rendészetre vonatkozó jogszabályok országos szinten egységes előírásokat tartalmaznak a közszolgáltatásra, míg a központi
költségvetési támogatás hiánya éppen az egységes színvonal ellenében hat, így a minőség elsősorban az önkormányzatok eltérő teherbíró képességétől függ.) A finanszírozási
rendszer vizsgálatának lehetőségei ennek megfelelően korlátozottak.
A rendelkezésre álló adatok alapján a helyi közszolgáltatás kapcsán elemzésre kerülő
kormányzati funkció:
031030 Közterület rendjének fenntartása
Ide tartozik:
- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterületfelügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és
felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett
rendészeti tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása (68/2013. NGM rendelet).
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Az összes költséget településtípusokra és feladatokra lebontva a következő képet kapjuk (bevételek, kiadások, hiány):
83. táblázat: A Közterület rendjének fenntartása kapcsán felmerülő összes költség településtípusra és feladatra bontva
031030 Közterület rendjének fenntartása

1000 fő alatt

Személyi

Egyéb folyó

jellegű kiadás

kiadás

Működtetési
kiadások

Felhalmozási
kiadás

összesen

Kiadás
összesen

Folyó bevétel

Felhalmozási
bevétel

Működési

Működési

hiány (Ft)20

hiány %21

6 543 685

4 465 366

11 009 051

6 122 631

17 131 682

15 695 132

0

-4 686 081

-42,6%

1000-2500 fő

116 425 174

37 438 091

153 863 265

7 948 225

161 811 490

72 074 606

40 000

81 788 659

53,2%

2501-5000 fő

156 195 969

42 054 711

198 250 680

16 570 410

214 821 090

54 486 721

800 000

143 763 959

72,5%

5-10ezer fő

247 470 261

60 841 943

308 312 204

17 647 610

325 959 814

91 535 243

35 200

216 776 961

70,3%

10-40ezer fő

1 486 526 333

396 184 132

1 882 710 465

98 204 645

1 980 915 110

240 835 957

3 345 118

1 641 874 508

87,2%

40ezer fő felett

6 196 030 705

2 602 877 141

8 798 907 846

826 028 523

9 624 936 369

2 544 368 627

12 158 106

6 254 539 219

71,1%

8 209 192 127

3 143 861 384

11 353 053
511

972 522 044

12 325 575
555

3 018 996 286

16 378 424

8 334 057 225

73,4%

A rendelkezésre álló adatok alapján meghatározható egyenleget a hiány összege mutatja. Bevételek megoszlása:
84. táblázat: Bevételek megoszlása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

1000 fő alatt

18,8%

14,9%

51,5%

14,8%

1000-2500 fő

49,8%

30,7%

8,3%

11,3%

2501-5000 fő

45,2%

26,5%

22,8%

5,5%

5-10ezer fő

40,9%

27,0%

7,2%

24,9%

10-40ezer fő

19,6%

60,9%

18,1%

1,4%

3,8%

70,1%

21,4%

4,7%

40ezer fő felett

20
21

Működési bevételek és működési kiadások különbsége
Működési bevételek és működési kiadások aránya
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A bevételek közhatalmi bevételekből (jellemzően bírságokból), és működési bevételekből
állnak (kamatbevétel, biztosítási kártérítések, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak stb.)
A kutatás tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az önkormányzatok sok esetben
nem rendelkeznek elegendő erőforrással, illetve saját költségvetési forrással ahhoz, hogy
rendészeti munkatársa(ka)t alkalmazzanak. Az önkormányzati rendészetekkel, rendészeti
szolgálatokkal (közterület-felügyelet, mezőőri szolgálat, önkormányzati természetvédelmi
őrszolgálat, halászati őrszolgálat) kapcsolatos elvárások, lakossági igények, és ennek
következtében a folyamatosan bővülő feladatkör rávilágított arra, hogy központi finanszírozási lehetőség hiányában sok önkormányzatnak nehézséget okoz a helyi közszolgáltatás megszervezése és működtetése, különösen az elvárható minőségben. Sok helyütt
még a megfelelő egyenruha/formaruha beszerzése és pótlása is gondot jelent.
Az egyetlen támogatott tevékenységgel, a mezőőri szolgálat létrehozására és működtetésére biztosított támogatással kapcsolatban megállapítható, hogy a támogatás mértéke
immáron nem elégséges a mezőőr alkalmazásához, ezért sok önkormányzat a határozott
igény ellenére nem tudja biztosítani a mezőőri szolgálat működését.

2.19.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Az utóbbi évek önkormányzati bevételeket érintő változásai jellemzően szűkítették az
önkormányzatok finanszírozási lehetőségeit, pl. a közterület-felügyelet által a kötelező
feladatok kapcsán realizált bevételeket (pl. beszedett bírságok) az állam immáron elvonja. Ugyanakkor a kutatás igazolta az önkormányzati közreműködés jelentőségét a közbiztonság biztosításában, és fontosságát a település lakosságmegtartó erejét, gazdasági
vonzerejét, valamint gazdaságösztönző hatását illetően. Ennek megfelelően indokoltnak látszik a finanszírozás rendszerének újragondolása és a rászoruló települések – legalábbis részleges – támogatása az önkormányzati rendészeti tevékenység finanszírozásában.
A kutatás tapasztalatai, és ezen belül a szakmai interjúk, az önkormányzati mélyinterjúk,
valamint a regionális műhelyek révén nyert információk egyaránt megerősítették, hogy a
települések számára leginkább a térfigyelő kamerák – illetve, ahol indokolt, ott
kamerarendszerek – jelentenek hozzáadott értéket a helyi közbiztonság szempontjából. Ezek beszerzésére az önkormányzatok jelentős része nem rendelkezik megfelelő erőforrásokkal, holott fontos volna, hogy a szolgáltatási színvonal országos szinten
valamelyest egységes legyen, és a településeket jellemző különbségek valamennyire kiegyenlíthetők legyenek. Ennek megfelelően javasolt a térfigyelő kamerák, illetve, kamerarendszerek beszerzésének, telepítésének és esetlegesen működtetésének költségeihez
központi részfinanszírozási lehetőség biztosítása, a költségek részleges (tehát nem teljes
összegű), pályázati rendszerű támogatása. A hatékonyság érdekében a támogatás feltételeként javasolt annak előírása, hogy a térfigyelő kamerák telepítése minden esetben a
helyi hatóságokkal, ill. a rendőrséggel egyeztetett módon, a közigazgatási határokra és a
földrajzi/domborzati viszonyokra tekintettel történjen az adott település vagy településcsoport ill. társulás területén. Ehhez központilag biztosítható megfelelő szakmai segítség,
pl. a műszaki, adattárolási, adattovábbítási, karbantartási feltételek meghatározásában.
Ezenkívül a különböző települések eltérő igényeire tekintettel különféle pályázati lehetőségek kialakítása is célszerű lehet, pl. a külterületekre térfigyelő drón beszerzési, telepítési és működtetési költségeinek részleges támogatásával. A drónbeszerzéshez a pénzügyi támogatáson kívül szintén biztosítható volna szakmai segítség, illetve előírhatók
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volnának a támogatás minimális feltételei, pl. műszaki specifikáció (kamera szállítására,
jeltovábbításra alkalmas drón), garanciális elvárások, biztosításra vonatkozó elvárások.
A technikai eszközellátottság fejlesztésén túl fontos volna a személyi jellegű költségek
támogatása, a rendészeti feladatot ellátó munkatársak után részleges bértámogatás biztosítása. A bértámogatás feltételeit a település mérete, lélekszáma, továbbá a rendészeti
feladatot ellátó munkatársak létszáma alapján volna célszerű meghatározni, időkorláthoz
és fenntartási kötelezettséghez kötve (pl. 1-2 éves támogatási és min. 3-6 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak). A bértámogatás további feltételei lehetnének pl. az adóerőképesség, a lakosságszám, az idős (nyugdíjas) lakosok aránya a településen, a beruházások értéke, a természetvédelmi érintettség.
Amennyiben a fentiek forrásai nem biztosíthatók, legalább az egyenruházat ill.
formaruházat beszerzésére célszerű volna részleges pénzügyi forrást biztosítani
az önkormányzatok számára, majd ezt követően rendszeresen számon kérni az
egységes megjelenésre vonatkozó előírásokat. A költséghatékonyabb megoldások
érdekében az egyenruházat ill. formaruházat kapcsán javasolt a differenciálás, és a kisebb települések vonatkozásában javasolt az „egyenruha” helyett egységesen „formaruha” megnevezést alkalmazni a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályokban.
Például, ha a rendészeti feladatot ellátó munkatársak száma az adott településen nem
haladja meg a 10 főt, akkor elegendő legyen a formaruha beszerzése és használata a
költségesebb egyenruha helyett. A formaruházatra vonatkozó előírások egyszerűen meghatározhatók, pl. galléros fehér ing, feladat jellege szerinti színű nadrág, a megfelelő logókkal ellátott tépőzáras karjelzés és névkitűző, fényvisszaverő mellény.
Ezenkívül a formaruha-beszerzést - praktikus okból, pl. méretre szabás, alacsonyabb
költségek - helyi hatáskörben kellene tartani.
A pályázati támogatási rendszerhez egyfajta mintául szolgálhatnának az önkormányzati
rendészeti feladatok ellátásához a korábban a Belügyminisztérium által támogatott “Településőr” pályázat tartalmi elemei. A finanszírozás részleges támogatására célszerű volna
újabb pályázatos finanszírozási konstrukció kialakítása és működtetése, állandó és kiszámítható jelleggel, pl. éves rendszerességű meghirdetéssel.
Az egyetlen központi forrás kapcsán megállapítható, hogy a mezőőri szolgálat
létrehozására és működtetésére rendelkezésre álló támogatás mértéke jellemzően már nem elégséges a mezőőr alkalmazásához. Ennek megfelelően fontos volna döntést hozni a támogatás emeléséről, illetve megfontolandó volna a támogatási mértéket nem összegszerűen, hanem százalékosan, pl. a minimálbér százalékában meghatározni a jogszabályban, így annak mértéke rugalmasan, az időközben hatályba lépő módosításokkal együtt változna. Ezenkívül célszerű lehet a Földművelésügyi Minisztériummal közösen egy olyan pályázati lehetőség kialakítása, amely mezőőrök foglalkoztatásának támogatását célozná. A pályázati támogatás feltétele volna, hogy a gazdálkodók és
az önkormányzatok közösen pályázzanak a mezőőr foglalkoztatásának támogatására,
amely egyúttal kiegészítő forrást biztosítana a gazdák vagyonvédelmi feladatainak ellátásához is.
Külön kérdés a polgárőrség támogatása. Mivel önkéntes alapú, polgári szerveződésről
van szó, a polgárőrség központi jellegű támogatása nehézkes. Fontos volna ugyanakkor a
polgárőrség tevékenységének elismeréseként az önkormányzatok ösztönzése a polgárőrség fokozottabb támogatására, pl. a polgárőrség rendelkezésére álló eszközök utánpótlásával, a működési költségek támogatásával, elsősorban az önkormányzatok hatáskör-
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ében biztosítható különféle kedvezményekkel (pl. helyi utazási támogatás, helyi adókedvezmény).
Végezetül megemlítjük a kutatási jelentésben bemutatott, a szemléletformálást elősegítő
állami elismerés – „kiválósági díj” - létrehozását, amelyet a közbiztonság fenntartásában
magas színvonalon közreműködő önkormányzatoknak lehetne évente odaítélni. Például a
pályázati megmérettetésen az első 10 helyezett önkormányzat részesülne a díjban,
amelyhez anyagi elismerés is társulna (a fődíj összege nem haladná meg az 1 millió Ftot). A díj elnyerését célzó pályázat meghirdetése településméret szerint differenciált módon történhetne, a döntés során pedig figyelembe lehetne venni a helyi lakosság véleményét is. A kiválósági díjat elnyert települések nyilvános bemutatkozási lehetőséget
kapnának, pl. az Interneten, vagy egy évente megjelenő kiadványban, így egyúttal a jó
gyakorlati megoldások terjesztése is megvalósulna.
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2.20. ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS
A zöldfelület-gazdálkodás megnevezésű helyi közszolgáltatás részletes definícióját az 1.
kutatási célterület ajánlása tartalmazza a javasolt szolgáltatási szintek bemutatásával
együtt. Az alábbiakban a finanszírozási rendszerrel kapcsolatos háttérinformációk és
ajánlások kerülnek bemutatásra.

2.20.1. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A zöldfelület-gazdálkodás az önkormányzati zöldfelületekkel kapcsolatos tervezési, kivitelezési, felújítási és fenntartási munkálatokat, továbbá a kapcsolódó fejlesztési feladatokat
foglalja magába.
A közhasználatú zöldfelületek rendszerint önkormányzati tulajdonú területen (telken,
földrészleten) kerülnek kialakításra. Jellemzően közcélt szolgálnak, bárki számára rendelkezésre állnak, ebből adódóan használatuk nem, vagy csak részben korlátozott. Létesítésükről és fenntartásukról az önkormányzat gondoskodik. Az ellátás módját – a település,
ezen belül az ott élő lakosok, vállalkozások és intézmények igényeitől és az önkormányzat gazdasági lehetőségeitől függően – az önkormányzat dönti el.
A zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok finanszírozása a belterületek nagysága
alapján történik, tehát az önkormányzatokat terület alapon illeti meg a finanszírozás, a
belterület nagyságán kívül más szempontot nem vesz figyelembe.
Az önkormányzatok jelenlegi gyakorlatában a zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos
feladatok elvégzésére közfoglalkoztatottakat alkalmaznak, akiknek személyi jellegű költségeit, és a kapcsolódó dologi költségeket megtéríti a költségvetés a közfoglalkoztatási
program keretében. Ez a bevétel többségében szintén a zöldfelület-gazdálkodást szolgálja, bár pontos mértéke nem mutatható ki a nyilvántartásokból.

2.20.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
Ebben a fejezetben szolgáltatási egységek példáján keresztül mutatjuk be azt, hogy az
eltérő adottságok milyen hatással vannak a szolgáltatás költségszerkezetére.
A költségszerkezet elemzése során négy, méretében és adottságaiban eltérő település
vagy településrész az önkormányzati gazdálkodási beszámolókban jelentett adatai kerülnek bemutatásra és összehasonlításra: egy nagy-, illetve kis- és közepes város, egy kistelepülés,
továbbá
egy
budapesti
kerület.
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A költségek között megkülönböztetjük a zöldfelület gazdálkodáshoz kapcsolódó személyi jellegű kiadásokat, az egyéb folyó kiadásokat és
a felhalmozási kiadásokat. Míg a személyi jellegű és az egyéb folyó kiadások jellemzően a zöldfelület fenntartáshoz kapcsolódnak, addig a
felhalmozási kiadások a fejlesztésekre fordított összeget jelentik.
A különböző településkategóriákban a zöldfelület gazdálkodásra fordított önkormányzati kiadásokat (2016. évre vonatkozóan) a következő táblázat tartalmazza.
85. táblázat: Eltérő adottságú települések zöldfelület-gazdálkodáshoz kapcsolódó költségeinek szerkezete
Személyi jellegű
kiadás
(eFt)
Nagyváros
Közepes város
Kisváros
Kistelepülés
Budapesti kerület

Egyéb folyó
kiadás
(eFt)

Felhalmozási
kiadás
(eFt)

Összes kiadás
(eFt)

Személyi kiadás
aránya (%)

Egyéb folyó
kiadás aránya
(%)

Felhalmozási
kiadás aránya
(%)

0,0

73 932,6

225 069,6

299 002,2

0,0

24,7

75,3

409,8

176 233,4

2 678,6

179 321,8

0,2

98,3

1,5

0,0

15 240,0

0,0

15 240,0

0,0

100,0

0,0

0,0

1 200,3

160,0

1 360,2

0,0

88,2

11,8

2 701,0

116 571,0

107 380,8

226 652,8

1,2

51,4

47,4

Az adatok alapján az alábbi megállapítások tehetők.
A zöldfelület gazdálkodásra fordított személyi kiadások valamennyi településkategóriában minimálisak, 0-1,2 % közötti arányt képviselnek, és a közepes városban kb. 410 ezer forintot, illetve a budapesti kerületben kb. 2,7 millió forintot könyvelnek erre a célra személyi
kiadásként. A személyi kiadások alacsony arányával kapcsolatban valószínűsíthető, hogy a zöldfelületek fenntartásában jelentős mértékben közreműködnek a közfoglalkoztatottak akik költsége nem ezen a COFOG-on kerül kimutatásra, illetve önkormányzati, vagy privát
cégek, amelyek költsége az egyéb folyó kiadásban jelenik meg. A közfoglalkoztatottak részéről eltérő mértékű közreműködést mutatnak
az adatok. Míg a kisváros esetében 180 m Ft kiadás mutatkozik a közfoglalkoztatásban, a többi településnél 1,5-4,5 millió forint közötti
kiadások jelennek csak meg. Bár nem állapítható meg a közfoglalkoztatás kapcsán elérhető adatokból, hogy milyen mértékben kerültek
ezek felhasználásra a zöldfelület-gazdálkodásban, az interjúk alapján úgy látjuk, hogy legalább 50%-os aránnyal érdemes számolni.
Az egyéb folyó kiadások és a felhalmozási kiadások – a különböző településkategóriák között – jelentős szórást mutatnak. Ennek oka elsősorban az lehet, hogy a felhalmozási kiadások nem jelentkeznek minden évben. Ez alapján ezek arányának elemzése egy év adatai
alapján nem javasolható. A számokból az is valószínűsíthető, hogy a fejlesztések és az üzemeltetés költségei a nyilvántartásban nincse-
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nek következetesen szétválasztva, ami megmagyarázza azt, hogy a példában nagyobb zöldfelülettel rendelkező nagyváros miért mutat ki
kevesebbet üzemeltetésre, mint a kisebb területi közepes város.

2.20.3. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
A jelenlegi finanszírozási rendszer elemzése kapcsán az alábbi táblázat alapján levonható, a bevételek és a kiadások összefüggéseire is
rámutató következtetések kerülnek értékelésre.
86. táblázat: Eltérő adottságú települések zöldfelület-gazdálkodáshoz kapcsolódó költségeinek, bevételeinek egyenlege
Személyi jellegű
kiadás
(eFt)
Nagyváros

Egyéb folyó
kiadás
(eFt)

Felhalmozási
kiadás
(eFt)

Működési bevételek
(eFt)

Felhalmozási
bevételek
(eFt)

Költségvetési
támogatás
(eFt)

Működési
egyenleg
(eFt)

0,0

73 932,6

225 069,6

0,0

0,0

0,0

-73 932,6

409,8

176 233,4

2 678,6

524,6

0,0

0,0

-176 118,5

Kisváros

0,0

15 240,0

0,0

0,0

0,0

3 056,1

-12 183,9

Kistelepülés

0,0

1 200,3

160,0

47,6

0,0

1 152,9

0,3

2 701,0

116 571,0

107 380,8

0,0

0,0

0,0

-119 272,0

Közepes város

Budapesti kerület

A nagy- és közepes város, továbbá a budapesti kerület nem kapnak költségvetési támogatást, amely az egy főre jutó adóerő képesség
mértékéből adódik. A vizsgált évben nem jelent meg felhalmozási bevétel sem a beszámolókban, így azt mondhatjuk, hogy ezek a települések és településrészek jellemzően saját forrásokból (amelyben lehet működési bevétel, pl.: parkolási -, közterülethasználati -, kitelepülési díj) biztosítják a zöldfelület-gazdálkodásukhoz kapcsolódó kiadásokat. Ezt mutatja a táblázatban látható „Működési egyenleg” oszlop,
amely a személyi kiadások és az egyéb folyó kiadások összegét veti össze a működési bevételek és a költségvetési támogatás összegével.
Növeli az itt látható mínusz értékeket, ha számolunk a felhalmozási kiadásokkal is, ugyanis éppen ezekben a településkategóriákban jellemző a százmilliós, illetve néhány milliós fejlesztésre fordított kiadás.
A kisváros és kistelepülés kategóriákban láthatunk költségvetési támogatást, alapvetően ez képezi a bevételi oldalt.
A kisváros költségvetési finanszírozásának mértéke jelentősen elmarad a zöldfelület fenntartás költségétől, a kizárólag folyó kiadásokra
történő kiadásokat sem fedezi a finanszírozás. Ennek több összetevője lehet: egyrészt az adóerő képesség szintjéből adódóan a kisváros
nem kapja meg a belterület nagysága szerinti támogatás 100%-át, ugyanakkor a kisvárosok jelentős részére már jellemző intenzív, gondozás-igényes zöldterülettel kapcsolatos fenntartási és felújítási munkák nincsenek figyelembe véve a költségvetési finanszírozás gyakor-
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latában. A kisvárosi településkategóriában ebből adódóan – a település költségviselő képességéhez viszonyítva – relatíve magas a finanszírozási hiány a zöldfelület gazdálkodásban.
A kistelepülés az egyetlen olyan kategória, ahol a működési egyenleg alapvetően nullszaldós, bár itt is csak a folyó kiadásokat finanszírozza a költségvetési támogatás, a fejlesztésekre nem marad forrás. Az összes többi településkategóriában a finanszírozási rendszer sajátosságaiból következően jelentős a saját forrás bevonása, esetleg a törvény által engedélyezett normatíva-átcsoportosítás alkalmazása. A
kistelepüléstől nagyobb települések esetében a negatív egyenleg okai valószínűsíthetően a következők:


Ahogy azt a lakossági felmérés is kimutatta a településméret növekedésével növekszik a lakosság igénye a zöldfelületek által biztosított ökoszisztéma szolgáltatások iránt. A zöldfelületek használatának aránya a 10 ezer fős népesség felett kezdenek el látványosabban növekedni. Ezen településeknek az igényeknek megfelelve több gondozás-igényes zöldfelületet (pl.: játszótér, virágos
park) kell fenntartaniuk, amelyek fajlagosan magasabb költséget jelentenek, mint a kevésbé gondozás igényes zöldfelületek (pl.:
árokpart, füves-cserjés területek). Utóbbiak aránya magasabb a belterületen belül kisebb települések esetében.



A példában szereplő magasabb népességű településeken magasabb az adóerő képesség, és emiatt nem részesülnek költségvetési
támogatásban.

A fenti megállapítások alátámasztják az önkormányzati költségvetési beszámolók alapján végzett vizsgálat eredményét, amelyet a 3. célterület összefoglaló kutatási jelentésében mutatunk be.
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2.20.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
A jelenlegi finanszírozási rendszer átalakításának megfontolása több ponton javasolt:


A finanszírozási rendszer átalakítása során javasoljuk figyelembe venni a települések zöldfelületének gondozás-igényességét, azt, hogy milyen az arány a gondozás-igényes és a kevésbé gondozás-igényes területek között. Tekintettel kell lenni
arra, hogy a gondozás-igényes területek fenntartási költsége, a személyi és egyéb
kiadások tekintetében is magasabb forrásokat igényel. Ez jelenti azt is, hogy a
korszerű, a lakosságot magas színvonalon kiszolgáló zöldfelületeknek nagyobb a
fenntartási és felújítási igénye is. Ez abban az esetben is irányadó lehet, hogy sok
esetben azokon a településeken merül fel a gondozás-igényes zöldfelület fenntartás, amelyek az egy főre jutó adóerő képesség alapján nem kapnak központi finanszírozást, ugyanis relatíve így is sok olyan – központi finanszírozásban részesülő – kis- és közepes város van, ahol a zöldfelületek jelenlegi intenzitása, továbbá a folyamatban lévő és tervezett fejlesztések jelentős mértékben növelik a gondozás-igényességet.



A gondozás-igényes területek figyelembe vételéhez első lépésként adatokat lenne
szükséges bekérni. Erre használható lenne meglátásunk szerint az EBR42 rendszer is, addig amíg ki nem alakul egy egységes, országos parkkataszter. Az EBR42
rendszerben érdemes lenne három éven keresztül bekérni a zöldfelületek területének bontását (hektárban) legalább a következő kategóriákra:
Gondozásigényes terület:


Játszótér



Tornapálya



Pihenőhely



Kutyafuttató



Közpark, közkert



Virágos terület



Kerti burkolatú terület, dísztér



Egyéb gondozásigényes terület

Kevésbé gondozásigényes terület


Füves terület



Cserjés, ligetes terület



Egyéb kevésbé gondozásigényes terület



Az így begyűjtött adatok felhasználásával ketté bontható lenne a jelenlegi normatíva, megkülönböztetve a gondozás-igényes és kevésbé gondozás-igényes területek finanszírozását. A két normatívaelem segítségével megszüntethető az az ösztönző, amely jelenleg ellenérdekelté teszi az önkormányzatokat a gondozásigényes területek létrehozásában.



Az előbbi javaslathoz részben kapcsolódik, de külön is érdemes kiemelni a turisztikai vagy más szempontból frekventált területek differenciált finanszírozását,
ugyanis ezek a területek még inkább gondozás-igényesek, továbbá a frekventált
területek értékéből adódó szinten tartási igények hatással vannak a finanszírozási
igényre.



A zöldfelület-gazdálkodás jövőbeni finanszírozásának tervezésénél figyelembe kell
venni, hogy a közfoglalkoztatottak számának további csökkenése várható, ezért
kevésbé lesz biztosított, hogy a közfoglalkoztatás a maihoz hasonló szerepet vállaljon a zöldfelületek fenntartásában, a szükséges emberi erőforrások rendelkezésre állásában.



A jelenlegi finanszírozási rendszer nincs tekintettel arra, hogy a települések egy
részében szükség van olyan szakértelemre - például főtájépítész/főkertész személyében-, akik tervezni tudják a fejlesztéseket, továbbá lehetőséget biztosítanak a
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zöldfelület fejlesztések, felújítások és fenntartások műszaki ellenőrzésére és átvételére.


A zöldfelület fejlesztések előmozdítása érdekében szükséges bővíteni az erre a
célra felhasználható pályázati források körét.
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2.21. IVÓVÍZZEL, SZENNYVÍZZEL,

CSAPADÉKVÍZZEL

KAPCSOLATOS

SZOLGÁLTATÁSOK
Az ivóvízzel, szennyvízzel, csapadékvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatások definícióját
az 1. kutatási célterület ajánlása tartalmazza a javasolt szolgáltatási szintek bemutatásával együtt. Az alábbiakban a finanszírozási rendszerrel kapcsolatos háttérinformációk és
ajánlások kerülnek bemutatásra.

2.21.1. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A közszolgáltatás hatályos finanszírozási rendszerének értékelése során az alábbi kérdések kerültek megvizsgálásra:


Milyen forrásokból érkeznek bevételek a közszolgáltatás finanszírozására, ideértve
az igénybe vevők által fizetett díjakat, és a vissza nem térítendő felhalmozási célú
támogatásokat (pályázatok) is? Ki határozza meg ezen bevételek (főleg a díjtételek) szintjét?



Milyen kalkulációs módszerrel kerül meghatározásra a költségvetési működési támogatás?



Milyen szervezeti formák jellemzők a szolgáltatás megvalósításában (pl. nem önkormányzati fenntartó, magán szolgáltatók), és ez hogyan befolyásolja a finanszírozási megoldást (pl. eltérő támogatási mérték)?



2.21.1.1 Szolgáltatási egység 1, 2: Ivóvíz szolgáltatás, közműves szennyvíz szolgáltatás
2.21.1.1.1 Bevételek forrásai és kalkulációs módszere
Ellátottak hozzájárulása: szolgáltatási díj
Vízdíj, csatornadíj
A szolgáltatás ellenértéke a felhasználó által fizetendő szolgáltatási díj, esetünkben a vízdíj és a csatornadíj. A víziközmű-szolgáltató a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében a felhasználóval - felhasználási helyenként - közszolgáltatási szerződést köt. Az elszámolás - ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás esetén is - a
bekötési vízmérő mérési adatain alapul.
A díjmegállapítás joga a Vkszt. hatálybalépése előtt az önkormányzatok, illetve az állami
tulajdonú víziközmű-szolgáltatók esetén a vidékfejlesztésért felelős miniszter hatáskörében volt. A decentralizált díjmeghatározás miatt nagyszámú tarifa volt érvényben,
ugyanis mind a 3.200 önkormányzat határozott meg díjakat szolgáltatásonként legalább
kettő (lakossági, nem lakossági), de esetenként három, vagy négy tarifával.
A Vkszt. a díjmeghatározás jogát a szektor felügyeletéért felelős miniszternek adta át,
amely részére a MEKH minden év október 31-ig javaslatot tesz. A miniszteri díjmegállapításra ezidáig ugyanakkor még nem került sor, ugyanis a rezsicsökkentés végrehajtásáról
szóló törvény a lakossági fogyasztók 2013-ban esedékes díjának 10%-os csökkentését,
majd befagyasztását, a nem lakossági fogyasztók díjának pedig 2013-i szinten történő
befagyasztását rendelte el.
A Vkszt. 62. §-a határozza meg a díjak meghatározásának alapelveit, amelyek a következők:
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A víziközmű-szolgáltatás díjait országosan, víziközmű-szolgáltatónként vagy víziközműrendszerenként és víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a költségekre, árakra, díjakra
vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések felhasználásával, a következő szempontokra is figyelemmel kell meghatározni:
a) díjaknak ösztönözniük kell a biztonságos és legkisebb költségű víziközműszolgáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony
igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását, valamint a természeti erőforrások kímélete elvének érvényesülését;
b) figyelembe kell venni a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás indokolt
költségeit, valamint a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt
költségeit, ideértve különösen a vízbázisvédelem indokolt költségeit.
(2) A víziközmű-szolgáltatás díjában csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a
víziközmű-szolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott
költségvetési és önkormányzati támogatásokat.
(4) Egyesített csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszerek tekintetében, a csapadékvíz-elvezetés költségei a szennyvízelvezetés és -tisztítás díjában térülnek meg.
Közműfejlesztési hozzáhárulás
A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak
szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet
Külön díj ellenében végezhető szolgáltatások
A miniszter rendeletben állapítja meg a víziközmű-szolgáltató által a felhasználók számára külön díj ellenében kizárólagosan végezett szolgáltatások körét és azok díjait.
Központi költségvetés


Ktv. 3. sz melléklet I/1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
(támogatás, amelyet a szolgáltatási díjak csökkentésére kell felhasználni). Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatást a települési
önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás elosztása a pályázók
között a tárgyévet megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai figyelembevételével történik. A támogatás településenkénti összegének
megállapítása során figyelembe kell venni az adott település lakosainak szociális
helyzetét is. Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való
ellátás ideiglenes módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen élők részére az egészséges ivóvizet
zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítani.



Ktv. 3. melléklet I/3.: Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása. Az előirányzat szolgál a települési önkormányzatoknál felmerülő konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésekhez kapcsolódó üzemeltetési költségek támogatására. Az előirányzat terhére támogatást igényelhet a települési önkormányzat a 2016. évben felmerült,
a honvédelemért felelős miniszter által biztosított konténerizált víztisztító és
vízkiadó berendezések (a továbbiakban: szűrőberendezés) települési önkormányzatot terhelő, az üzemeltetési engedély kiadásának napjától számított üzemeltetési költségeinek, továbbá
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a szűrőberendezés rendszerből való kivonásához szükséges engedélymódosítás költségeinek támogatására, ha a település lakosságának átmeneti
egészséges ivóvízzel történő ellátásához szűrőberendezés került telepítésre
az Ivóvízminőség-javító Program befejezéséig.
Európai Unió fejlesztési támogatása
Az Európai Uniós pályázatok a következő területeken nyújtanak támogatást a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan:


ivóvízminőség javító projektek megvalósítása,



ivóvízhálózat rekonstrukciós projektek megvalósítása,



ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére,



regionális ivóvízhálózatok fejlesztésére,



a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának
fejlesztése.

Az Európai Unió által fejlesztések megvalósítására nyújtott támogatás az érvényben
lévő támogatási szabályok szerint a tagállam által nyújtott társfinanszírozással valósulhat
meg. A pályázatokhoz szükséges önrészt kisebb részben az önkormányzatok saját költségvetésükből, nagyobb részben a központi költségvetésből erre elérhető támogatásból
fedezik.
Önkormányzat hozzájárulása
Az önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatóval kötött víziközmű szerződéstől függően
(bérleti szerződés, vagyonkezelési szerződés, koncessziós szerződés) részt vesznek az
ivóvíz- és szennyvíz hálózatok létesítésének, rekonstrukciójának finanszírozásában. Ennek elsődleges forrása a használati díj, amelyet a víziközmű-szolgáltató bocsát az ellátásért felelős rendelkezésére, a víziközmű-tulajdon használatáért cserébe és a fejlesztések,
rekonstrukciók költségeinek fedezetéül szolgál. Mértékét a MEKH elnöke rendeletben állapítja meg. Az ellátásért felelős köteles a használati díjat elkülönítetten kezelni és annak
felhasználásáról a MEKH részére beszámolni. (Vkszt. 18.§)
A tulajdonos önkormányzatok működési támogatás, vagy tőkeemelés formájában is hozzájárulhatnak a víziközmű-szolgáltatók működéséhez, ennek mértékéről ugyanakkor
nincs információ.
2.21.1.1.2 A közszolgáltatás működtetéséhez szükséges vagyontárgyak birtoklása
A Vkszt. és a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint víziközmű kizárólag az állam és a
települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. Ennek megfelelően az ivóvíz és szennyvíz
elvezető és kezelő rendszerek nagyobb részben önkormányzati, kisebb részben állami
tulajdonban vannak. A következő eseteket különböztetjük meg:


a víziközmű rendszeren csak az önkormányzat rendelkezik tulajdonjoggal;



a víziközmű rendszeren csak az állam rendelkezik tulajdonjoggal;



az állam tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot;



állami és önkormányzati vegyes tulajdonok esetében szerződésben kell rendezni
az ellátásért való felelősség kérdését.



több önkormányzat is tulajdonjoggal rendelkezik a víziközmű rendszeren, vagy
társulásban valósul meg a víziközmű-fejlesztés, ebben az esetben az önkormányzatok közössége szerződéses jogviszonnyal jelöli ki a közösség képviseletében eljáró ellátásért felelőst.
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Tulajdoni szempontból kivételt képeznek a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek (működtető vagyon), amelyek a közműszolgáltatók tulajdonában állhatnak.
2.21.1.1.3 A közszolgáltatás ellátásának szervezeti formái
A víziközmű rendszerek üzemeltetését üzemeltetési jogviszony keretében víziközműszolgáltató gazdasági társaságok végzik. Az üzemeltetők többségi önkormányzati, vagy
állami tulajdonban vannak, egyes esetekben kisebbségi külföldi tulajdonrésszel. A 42
engedélyes víziközmű-szolgáltatóból 5 többségi állami tulajdonban, 2 többségi fővárosi
tulajdonban, 35 többségi önkormányzati tulajdonban van. A többségi állami tulajdonú
társaságok központi költségvetési forrásból évente kapnak működési és fejlesztési támogatást.

2.21.1.2 Szolgáltatási egység 3.: Nem közműves szennyvíz szolgáltatás
2.21.1.2.1 Bevételek forrásai
Központi költségvetés működési támogatása
Kvt. 2. melléklet I.2.: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg
azon települési önkormányzatokat, amelyek
a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,
b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el
nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából
gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul
hozzá.
A támogatást a települési önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz becsült évi mennyisége (m3) alapján, a Kiegészítő szabályok 2. a) -b) alpontjai
szerint igénylik, és annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött
mennyisége alapján számolnak el. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben,
minden negyedév utolsó hónapjában történik.
Fajlagos összeg: 100 Ft/m3, normatív támogatás nem a szolgáltatás ellentételezését,
hanem a szolgáltatási díjak csökkentését szolgálja.
Európai Unió fejlesztési támogatása
Az Európai Uniós pályázatok jelenleg a 2000 lakosegyenérték alatti települések autonóm
és természetközeli szennyvízkezelés megvalósítására, főként egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésére nyújtanak támogatást. Az Európai Unió által fejlesztések
megvalósítására nyújtott támogatás az érvényben lévő támogatási szabályok szerint a
tagállam által nyújtott társfinanszírozással valósulhat meg. A pályázatokhoz szükséges
önrészt kisebb részben az önkormányzatok saját költségvetésükből, nagyobb részben a
központi költségvetésből erre elérhető támogatásból fedezik.
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Ellátottak hozzájárulása: szolgáltatási díj
A felhasználók a települési folyékony hulladék elszállításáért szolgáltatási díjat fizetnek. A
szolgáltatás díját a Vgt. 44/D § (6) bekezdésében magállapított alapelvek figyelembevételével az önkormányzat rendeletben állapítja meg. Ugyanakkor a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentés is 10%-os csökkentést írt elő a 2013-ban alkalmazott díjakra.
Önkormányzati hozzájárulás
A kutatás nem tárt fel olyan információt, amely szerint, az önkormányzatok támogatást
adnak költségek ellentételezésére a szolgáltatok számára.
Az EU pályázathoz az önrészt vállalhatja az önkormányzat, vagy a lakosságra terhelheti.
2.21.1.2.2 A közszolgáltatás működtetéséhez szükséges vagyontárgyak birtoklása
A települési folyékony hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatás vonatkozásában:
Szennyvízgyűjtő akna: az ingatlan tulajdonosa tulajdonában van.
Szippantós kocsi: a szolgáltató tulajdonában van.
A település egészére, vagy egy részére vonatkozó decentralizált szennyvízgyűjtés és tisztítás programszintű megvalósulása esetén tulajdonos lehet az ingatlan tulajdonos természetes személy vagy gazdasági társaság vagy az önkormányzat, attól függően, hogy milyen konstrukcióban és finanszírozással valósul meg a program.
2.21.1.2.3 Szervezeti formák
A szolgáltatást gazdasági társaságok végzik.

2.21.1.3 Szolgáltatási egység 4.: Csapadékvíz gazdálkodás
2.21.1.3.1 Bevételek forrásai
Központi költségvetés
Költségvetési működési támogatás ezen a területen nem létezik.
A Kvt. 3. melléklete II. 12. pontja alapján (2017. Kvt.) pályázati úton igényelhető
támogatás kistelepülési önkormányzatok (2000 fő alatti) alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
ha az önkormányzat adóerő képessége 12.000 forintnál alacsonyabb.
Az igénybevevők a szolgáltatás költségeihez nem járulnak hozzá.
Önkormányzati hozzájárulás
Az önkormányzat saját költségvetésből végzi a csapadékvíz csatorna főgyűjtőinek működtetését, fenntartását. Az ingatlan és az út között húzódó csatornák fenntartása az
ingatlantulajdonos kötelessége.
Európai Uniós fejlesztési támogatás
A települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések keretében a belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítására, fejlesztésére támogatásra
lehet pályázni. Az Európai Unió által fejlesztések megvalósítására nyújtott támogatás
az érvényben lévő támogatási szabályok szerint a tagállam által nyújtott társfinanszíro-
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zással valósulhat meg. A pályázatokhoz szükséges önrészt kisebb részben az önkormányzatok saját költségvetésükből, nagyobb részben a központi költségvetésből erre
elérhető támogatásból fedezik.
2.21.1.3.2 A közszolgáltatás működtetéséhez szükséges vagyontárgyak birtoklása
Az infrastruktúra elemek az önkormányzatok tulajdonában vannak. Az infrastruktúra
fenntartás eszközei lehetnek az önkormányzatok, vagy önkormányzati társulások tulajdonában, de speciális gépek jellemzően a víziközmű-szolgáltatók, vagy más vállalkozások
tulajdonában vannak, amelyektől az önkormányzat megveszi a szolgáltatást.
2.21.1.3.3 A közszolgáltatás ellátásának szervezeti formái
A csapadékvíz csatornák működtetését, fenntartását jellemzően önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaságok végzik.

2.21.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
Ebben a fejezetben szolgáltatási egységek példáján keresztül mutatjuk be azt, hogy az
eltérő adottságok, illetve az eltérő szolgáltatási szintek milyen hatással vannak a szolgáltatás költségszerkezetére.

2.21.2.1 Szolgáltatási egység 1,2: Közműves ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás
A helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program keretében az ivóvíz- és szennyvíz
szolgáltatás költségszerkezetére vonatkozó adatokat az azokkal rendelkező szervezetek
adatvédelmi okokra hivatkozva nem biztosították olyan területi részletezettséggel, amely
jellemző költségszerkezetbeli eltérés alapján mintaszolgáltatók beazonosítását lehetővé
tenné. Ennek megfelelően nullbázisú költségvetés összeállítása, a költségek
„mintaszolgáltatókón” keresztül egyes szolgáltatási szintekhez történő rendelése sem
lehetséges.
2.21.2.1.1 A víziközmű-szolgáltatóknál jelentkező költségek elemzése
A költségszerkezet vizsgálatát a továbbiakban a MEKH által biztosított adatszolgáltatás
alapján végezzük el, amelynek főbb jellemzői a következők:


Csak az önkormányzati többségi tulajdonban lévő szolgáltatók adatait tartalmazza, az öt állami víziközmű-szolgáltatók adatait nem.



Mivel az adatokat csak olyan bontásban kaphattuk meg, hogy az egyes közszolgáltató teljesítménye ne legyen beazonosítható, ezért felhasználói egyenérték
alapján lettek bekategorizálva a szolgáltatók és öt csoport lett megállapítva a felhasználói egyenérték alapján. Az I. csoportba az 50 000 – 100 000 közötti, a II.
csoportba a 100 000 – 116 000 közötti, a III. csoportba a 116 000 – 150 000 közötti, a IV. csoportba a 150 000 – 275 000 közötti és az V. csoportba a 275 000 –
2500 000 közötti felhasználói egyenértékkel rendelkező szolgáltatók kerültek aggregálásra.



A kapott adatok: jellemző naturáliák, költség és bevételi adatok, mérleg és
eredménykimutatás.



Az adatok 2016-ra vonatkoznak.

Az elemzés eredményét jelentősen befolyásolja a megkapott adatok aggregáltsági foka,
amely azt jelenti, hogy a települési szinten és a szolgáltatói szinten meglévő fajlagos naturáliák és költségek átlagolódnak, ezáltal a szolgáltatói csoportok közötti fajlagos értékek különbségei már nem lesznek annyira eltérőek, mintha egyesével vizsgálhatnánk
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őket, amely az elemzés pontosságát és eredményességét befolyásolja. Mivel a megfigyelések csak öt elemre korlátozódnak (a felhasználói egyenérték alapján képzett öt szolgáltatói csoport), ezért a kimutatható trendek is csak korlátozottan felhasználhatók.
Az aggregáltságnak ezen a fokán bizonyos naturáliák nem értelmezhetők: pl. a víztermelés módja csak víziközmű rendszer szinten értelmezhető.
A csoportokra vonatkozóan nem kaptunk összes lakosszám, vagy felhasználói egyenérték
adatot, ezért erre a naturáliára nem tudunk fajlagos értékeket képezni.
Mivel csak egy évre vonatkozóan állnak rendelkezésre az adatok, ezért a beruházásokkal,
amelyek esetén nagy lehet az eltérés egyik évről a másikra, nem foglalkozunk.
2.21.2.1.2 Közműves ivóvíz-szolgáltatás
Először a szolgáltatói csoportok költségszerkezetének elemzését végezzük el a megkapott adatok alapján.
A költségszerkezet vizsgálatát három tevékenységre, a víztermelésre, vízelosztásra, illetve az erre a két tevékenységre nem felosztott karbantartási, felújítási, beruházási költségekre végezzük el. A jobb összehasonlíthatóság miatt csak a fontosabb költségtételeket
mutatjuk be. Ezután, amennyiben rendelkezésre áll a költséggel kapcsolatba hozható
naturália adat, megvizsgáljuk, hogy azok összefüggésbe hozhatók-e az adott fajlagos
költségek szintjének alakulásával.
Víztermelés, vízátadás, vízátvétel
A költségek összehasonlíthatósága miatt fajlagos költségeket vizsgálunk, víztermelés
esetén a víztermeléssel és vízátvétellel kapcsolatos költségeket vizsgáljuk, a tisztított
ivóvíz mennyiségével fajlagosítva.
87. táblázat: Víztermeléssel, átadással, átvétellel kapcsolatos fajlagos költségek, a tisztított ivóvíz
mennyiségével fajlagosítva (Ft/m3)
I. csoport

II. csoport

III. csoport

IV. csoport

V. csoport

24

38

30

27

23

ebből: használati díj

2

6

5

3

1

ebből: vízkészletjárulék

4

4

5

4

5

ebből: energiaköltség

10

17

9

14

10

Személyi jellegű ráfordítások

11

20

19

17

12

Egyéb ráfordítások

4

5

2

2

2

ebből: használati díj

0

0

0

0

0

Működtető eszköz ÉCS

0

1

1

4

4

Átadással kapcsolatos ráfordítások

3

3

1

7

7

Átvétellel kapcsolatos ráfordítások

17

9

3

9

6

Összes víztermeléssel
kapcsolatos fajlagos ráfordítás

76

101

76

88

69

Anyagjellegű ráfordítások

Forrás: MEKH, saját feldolgozás
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A táblázat alapján láthatjuk, hogy jelentős (mintegy 32%-os) költségeltérés van a legkisebb és legnagyobb fajlagos ráfordítással jellemezhető szolgáltatói csoport fajlagos értékei között, amely ered mind az anyagi, mind a személyi, mind az átadással, átvétellel
kapcsolatos különbségekből. Mivel az adatok jelenlegi aggregáltsági fokán nem kaphattunk információt a víztermelés jellemző technológiájáról, mivel az településenként, vagy
vízi közmű rendszerenként eltérő lehet, csak az állapítható meg, hogy a víztermelés
technológiája, illetve a vízátvétel szükségessége jelentősen befolyásolja a szolgáltatók
költségeit. A legmagasabb költséggel a II. és IV. csoport jellemezhető, amely - az
eredménykimutatás szerint – veszteséges az ivóvízszolgáltató ágazaton belül.
Vízelosztás
A következő táblázat a vízelosztás fajlagos költségeit mutatja a hálózatba táplált vízmennyiségre vetítve.
88. táblázat: Vízelosztással kapcsolatos fajlagos költségek (Ft/m3)
I. csoport

II. csoport

III. csoport

IV. csoport

V. csoport

Anyagjellegű ráfordítások

37

39

41

28

28

ebből: használati díj

10

10

17

6

5

ebből: energiaköltség öszszesen

6

4

6

3

4

Személyi jellegű ráfordítások

24

26

24

25

20

Egyéb ráfordítások

14

18

15

18

11

ebből: használati díj

0

0

0

0

0

Működtető eszköz ÉCS

3

1

2

3

10

93

98

104

83

78

Vízelosztás fajlagos ráfordításai a vízmennyiségre vetítve

Forrás: MEKH, saját feldolgozás

Amennyiben a vízmennyiséggel arányosítjuk a költségeket, szintén jelentős, mintegy
25 %-os eltérés található az öt csoport között, itt a II. és III. csoport rendelkezik a magas értékekkel. Itt már jelentősebbek a különbségek az elszámolható értékcsökkenés
vonatkozásában is.
A vízelosztás költségét befolyásolhatja a hálózat fajlagos hossza, amit a szállított vízmennyiségre eső hálózathosszal arányosítunk és kihasználtság mutatónak nevezünk. Ezt
mutatja a következő ábra.

219/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára
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Csop V

Kihasználtság m3/km
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Csop III

Csop IV
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0
0
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100
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Vízelosztás fajlagos költsége Ft/m3

9. ábra: A vízelosztás költsége Ft/m3 és az ivóvízhálózat kihasználtságának m3/km összefüggése,
Forrás: MEKH, saját szerkesztés

A nagyobb településeket ellátó szolgáltatók esetén a hálózat kihasználtsági mutató magasabb, egyrészt azért, mert jellemzően magasabb a lakosság egy főre jutó ivóvízfogyasztása, másrészt mert nagyobb az intézményi és gazdálkodói fogyasztás aránya,
amely szintén magasabb fajlagos fogyasztással jellemezhető, harmadrészt pedig sűrűbb
a vezetékhálózat, ami azt jelenti, hogy egy felhasználót rövidebb vezetékkel lehet ellátni,
mint a kevéssé városiasodott részeken. Előzetes várakozásunk tehát az volt, hogy minél
magasabb a kihasználtság, annál alacsonyabb lesz a vízelosztással kapcsolatos fajlagos
költség. A várakozásokat alátámasztották a vizsgálat eredményei, a trendvonal alapján
összefüggés állapítható meg a két vizsgált mutató között.
Karbantartás
A következő táblázatban a karbantartás különböző fajlagos értékeit elemezzük, amely
tartalmazza mind a víztermelésre, mind a vízelosztásra eső költségeket, azok anyagi és
személyi részét. Mivel a karbantartási költségek megoszlanak aszerint, hogy előre tervezett módon, vagy váratlanul felmerült hiba miatt került rá sor, ezeket külön-külön is
vizsgáljuk. Itt mutatjuk be a hálózat minőségét meghatározó naturális mutatókat is,
amely a kritikus (>80%) és kockázatos (50-80%) szakaszok arányát mutatja.
89. táblázat: A karbantartás jellemző fajlagos értékei

teljes karbantartás/m
teljes karbantartás/m3
tervezett karbantartás/m
tervezett karbantartás/m3
hibaelhárítás db/km

I. csoport
74,0

II. csoport
171,2

III. csoport
199,7

IV. csoport
196,5

V. csoport
239,5

FT/m3

12,1

30,6

31,4

31,0

23,7

FT/m

38,4

73,0

49,0

101,2

110,3

FT/m3

6,3

13,0

7,7

16,0

10,9

db/k
m

1,1

0,7

1,4

0,8

1,5

Ft/m
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FT/m

I. csoport
35,6

II. csoport
98,2

III. csoport
150,7

IV. csoport
95,3

V. csoport
129,2

FT/m3

5,8

17,5

23,7

15,1

12,8

arány

7%

15%

15%

19%

16%

%

10%

20%

24%

25%

24%

eFt

33,7

133,3

105,5

121,2

86,8

eFt

27,2

475,5

48,8

18,8

41,9

kockázatos szakasz
aránya

%

80%

87%

74%

83%

81%

kritikus szakasz
aránya

%

13%

38%

25%

49%

49%

hibaelhárítás értek/m
hibaelhárítás érték/m3
karbantartás/árbevétel
karbantartás/működési költség
egy hibára jutó költség
tervezettre jutó költség

Forrás: MEKH, saját feldolgozás

A táblázat több fajlagos értéket mutat be, mind a hálózatba táplált vízmennyiséghez,
mind a hálózat hosszához viszonyítva, illetve az egy hibára eső költségeket is. Relevánsabbnak tarjuk a vízmennyiségre vetíteni a karbantartási költségeket, mivel azok nem
csak a vízelosztásra, hanem a vízterhelésre is vonatkoznak, ugyanakkor – mivel feltehetően nagyobb arányban jelentkeznek a hálózaton, különösen hibaelhárítás esetén – bemutatjuk azokat a hálózat hosszára vetítve is.
A vízmennyiségre vetítve igen jelentősek, több, mint két és félszeresek a karbantartásra
fordított fajlagos költségkülönbségek a szolgáltatói csoportok között. Nem tervezett hibaelhárítás esetén a különbségek még nagyobbak, több, mint négyszeresek. A nem tervezett hibaelháratás költsége jellemzően meghaladja a tervezett karbantartás költségeit (az
I. csoport kivételével, ahol minimálisan kisebb a hibaelhárítás költsége).
A táblázat értékeiből kiemeljük még a következőket: a karbantartás költségeinek működési költségekhez viszonyított aránya nagyon magas, a III., IV. és V. csoport esetén a
költségek negyedét ez teszi ki. Hasonlóképpen magas az árbevételhez viszonyított aránya, amely a IV. csoport esetén megközelíti a 20%-ot. Egyedül az I. csoport értékei kedvezőek, amelyet kapcsolatba hozhatunk azzal, hogy ott a kritikus vezetékszakaszok aránya lényegesen kisebb, mint a többi szolgáltatói csoport esetén.
Kapcsolatot kerestünk a hibaelhárításra eső fajlagos értékek és a víziközmű vezetékek
állapota között, ezért kiszámoltuk, hogy az átlaghoz képest milyen értékekkel jellemezhetők a szolgáltatói csoportok. Ennek eredményét mutatja be a következő ábra.

221/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

0,60
csop5

Kritikus szakasz aránya %

0,50

csop4

0,40

csop2
atlag

0,30
csop3
0,20
csop1
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0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00
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160,00

Hibaelhárítás eFt/km
10. ábra: Az ivóvízhálózat állapota és hibaelhárítás közötti összefüggés, Forrás: MEKH, saját
feldolgozás

Az ábrából láthatjuk, hogy összefüggés van a hálózat minősége, amelyet a kritikus szakaszok arányával jellemeztünk és az 1 kilométerre eső hibaelhárítási költségek között,
mivel a trendvonal növekvő tendenciát jelöl (a kritikus szakaszok növekedésének arányával növekednek a hibaelhárítás költségei). A trendvonal alacsony meredeksége azt
jelenti, hogy a kritikus szakaszok kismértékű változása esetén már jelentős változás várható a hibaelhárítási költségekben.
Pótlás, beruházás
Mivel csak egy év adataival rendelkezünk, ezért a végrehajtott beruházásokkal nem foglalkozunk részletesen, mert ezek nem jellemző értékek, egyik évről a másikra jelentős
eltérések lehetnek, illetve finanszírozásuk is eltérő lehet a szolgáltatási szerződés függvényében. Hasonló megfontolások vonatkoznak a rekonstrukciós költségekre is, ugyanakkor azokkal mégis foglalkozunk, mivel az szorosan kapcsolódik az ellátásbiztonsághoz, mint szolgáltatási színvonal tényezőhöz.
A következőkben azt vizsgáljuk, hogy milyen összefüggés van az elszámolt amortizáció, a
tulajdonos részére fizetett használati díj és a végrehajtott rekonstrukciók értéke között,
ugyanis elméletben az amortizációnak kellene a fedezetet biztosítania a rekonstrukciók
finanszírozásához, amelyet a szolgáltató a használati díjban ad át a tulajdonos számára,
amely a rekonstrukciót végrehajtja. Mivel évek között jelentős lehet az eltérés a rekonstrukciók vonatkozásában, a 2016 tényadatai mellett bemutatjuk a 2017-re és 2018-ra
vonatkozó terv adatokat is.
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11. ábra: A rekonstrukciók finanszírozása, Forrás: MEKH, saját szerkesztés

Az ábrából azt láthatjuk, hogy egyes csoportok, - például az I. csoport - esetén szoros
kapcsolat van az elszámolt amortizáció, a használati díjak mértéke és a rekonstrukció
értéke között, más csoportok – legjellemzőbb az V. csoport – esetén viszont jelentősek
az eltérések. Az eltérések egyik oka lehet – bár erről az adatok között nincs információ –
hogy a használati díj mértéke függ a tulajdonos és szolgáltató közötti közműszolgáltatási
szerződés fajtájától. Vagyonkezelési szerződés esetén ugyanis nem a tulajdonos, hanem
a szolgáltató hajtja végre a pótlást, ebben az esetben a használati díj nem kerül kifizetésre. Ugyanakkor az V. csoport esetén a felújítások mértéke is – bár a három vizsgált
évben növekvő tendenciájú – jelentősen elmarad az elszámolt amortizációhoz képest,
amely a pótlások elhalasztását jelenti. Bizonyos esetekben, viszont (a II. és III. csoport
esetén) a használati díj értéke magasabb, mint az amortizáció értéke, ami pótlólagos
költséget jelent a szolgáltatók részére.
Vízveszteség, számlázási veszteség
Külön pontban foglalkozunk a vízveszteség, számlázási veszteség kérdésével, ugyanis
mivel a költségek a hálózatba táplált összes vízmennyiségre jelentkeznek, addig a bevételek csak a számlázott vízmennyiségre vonatkozóan. Minél nagyobb a különbség, annál
nagyobb a fedezet hiány, vagy annál magasabb díjak képesek csak a különbséget finanszírozni. Ezt mutatja be a következő táblázat.
90. táblázat: A vízveszteség mértéke

I. csoport
Vízveszteség + rendszer
tisztítására használt víz

25%

II. csoport

III. csoport

26%

28%

IV. csoport
22%

V. csoport
17%

Forrás: MEKH, saját szerkesztés

A vízveszteség és a rendszer tisztítására használt víz mértéke, tartalmazza szivárgás, az
engedélyezetlen fogyasztás, a csőtöréses elfolyás, a mérési veszteség és a mosás költségeit. Ennek értéke 17%-28% között van, amely jelentős különbséget jelent a szolgáltatói
csoportok között.
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Bevétel, eredmény
Az eddigiekben az ivóvíz termelésével, elosztásával kapcsolatos költségeket vizsgáltuk,
ugyanakkor a szükséges megnézni a másik oldalt, a bevételeket is, ahhoz, hogy a szolgáltatás finanszírozásáról teljes képet kapjunk.
A következő táblázat egységesen mutatja be a fajlagos bevételeket és ráfordításokat a
szolgáltatási csoportokra. A további összehasonlíthatóság kedvéért a táblázat utolsó két
sorába tettük az átlagos lakossági és nem lakossági díjak számított fajlagos értékét.
91. táblázat: Bevételek és ráfordítások fajlagos értékei és az átlagos vízdíjak

I. csoport II. csoport III. csoport IV. csoport V. csoport
Értékesítés nettó árbevétele

239

280

285

213

180

15

16

13

27

52

255

296

298

240

232

-108

-140

-135

-102

-81

Személyi jellegű ráfordítások

-84

-110

-103

-97

-75

Értékcsökkenési leírás

-15

-6

-15

-22

-50

Egyéb ráfordítások

-35

-48

-36

-32

-29

-241

-304

-289

-253

-236

25

-8

11

-7

4

Átlagos számított lakossági vízdíj

256

277

246

231

202

Átlagos számított nem lakossági
vízdíj

346

340

314

280

218

Egyéb bevételek
Összes bevétel
Anyagjellegű ráfordítások

Ráfordítások összesen
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Forrás: MEKH, saját szerkesztés

A táblázatból láthatjuk, hogy az öt szolgáltatói csoportból kettő veszteséges volt, illetve,
hogy a másik három csoport megtérülése is alacsony értékű. A veszteséget két tényező
okozza, egyrészt a magasabb fajlagos költségek, másrészt a bevételek, amelyek az alacsonyabban megállapított vízdíjak miatt nem elegendők a megtérüléshez.
A magasabb költségeket – a fentebb bemutatottak számítások alapján – indokolják az
átlaghoz képest magasabb víztermelési, vízátvételi költségek (II. és IV. csoport), a magasabb vízelosztási költségek (II., III. csoport), a magasabb karbantartási költségek (II.,
III., IV. csoport), és a magasabb vízveszteség (I., II., III., IV. csoport). Mind az öt csoportra általánosságban megállapítható, hogy a magas karbantartási és különösen hibaelhárítási költségek és a vízveszteség (amely európai átlagban egyébként nem számít kiemelkedően magasnak) nagyban csökkenti az egész szektor hatékonyságát és nehezíti a
megtérülést a fogyasztók számára megfizethető díjak mellett. A magasabb víztermelési,
vízátvételi költségeket a víztermelés technológiájával és a vízátvétel szükségességével
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hoztuk kapcsolatba. A vízelosztási költségeknél az alacsonyabb költségeket a hálózat
kihasználtságának magasabb szintje eredményezheti. A magasabb karbantartási, hibaelhárítási költségeket pedig az ivóvízhálózat állapotával tudtuk összefüggésbe hozni.
A mérethatékonyság az összesített adatok alapján nem érvényesül a szektorban, ezt a
fenti táblázat ráfordítások összesen sorából láthatjuk. Tehát a nagyobb számú felhasználói egyenértéket ellátó szolgáltatók nem tudnak alacsonyabb fajlagos működési költségértékeket felmutatni. A fajlagos költségekre tehát nem az ellátott felhasználók száma van
hatással, hanem az egyéb, fentebb vizsgált költségtényezők, mint a víztermelés módja, a
hálózat relatív hossza és kihasználtsága, a vízveszteség és karbantartási költség különbségek. Természetesen a beruházás és rekonstrukció mértéke szintén befolyásolhatja, de
ennek hatását nem tudtuk vizsgálni.
A bevételi oldalt vizsgálva láthatjuk, hogy azok sem úgy lettek megállapítva,
hogy a költséget fedezni tudnák. Például a IV. csoport, amely a második legmagasabb költségekkel jellemezhető, rendelkezik a második legalacsonyabb vízdíjakkal mind a
lakossági, mind a nem lakossági kategóriák esetében. A megtérülés tehát nem biztosított, pedig még nem is beszélünk a teljes költségek megtérüléséről, mivel a vizsgált költségek nem tartalmazzák a rekonstrukciók szükséges mértékének fedezetét.

2.21.2.2 Közműves szennyvíz szolgáltatás
A közműves szennyvíz szolgáltatás esetén is először a szolgáltatói csoportok költségszerkezetének elemzését végezzük el a megkapott adatok alapján.
A költségszerkezet vizsgálatát négy tevékenységre, a szennyvízelvezetésre, szennyvíztisztításra, szennyvíziszap kezelésre és hasznosításra, illetve az erre a három tevékenységre nem felosztott karbantartási, felújítási, beruházási költségekre végezzük el.
Szennyvízelvezetés
A költségek összehasonlíthatósága miatt fajlagos költségeket vizsgálunk, a szennyvíz
tisztításra átadás és átvétel figyelembevételével a saját szennyvíztisztító létesítményben
ténylegesen mért befolyó/kezelt mennyiséggel.
92. táblázat: Szennyvízelvezetés fajlagos költségei, szennyvíz tisztításra történő átadásával, átvételével együtt

I. csoport
Anyagjellegű ráfordítások
ebből: használati díj

II. csoport

III. csoport

IV. csoport

V. csoport

13,55

68,65

82,03

58,12

82,64

3,56

32,00

30,92

32,47

17,76

2,39

11,61

11,25

7,61

7,83

7,01

16,67

23,35

19,62

25,82

4,47
0,00

12,88
0,00

10,99
0,00

15,20
0,01

13,67
0,00

Működtető eszköz ÉCS

0,44

1,08

1,43

3,60

8,09

Összesen

25,48

99,27

117,80

96,54

130,22

ebből: energiaköltség
Személyi jellegű ráfordítások
Egyéb ráfordítások
ebből: használati díj

Forrás: MEKH, saját szerkesztés
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A szennyvízelvezetés költségei - szakirodalmi elemzések alapján – a hálózat hosszával és
a domborzattal hozhatók összefüggésbe. A domborzat esetén a működési költségeket
befolyásoló tényező a gravitációs és kényszeráramoltatású szakaszok aránya, mely utóbbi esetében magasabb energiaköltséggel kell számolni. A megkapott adatokban van információ a gravitációs és kényszeráramoltatású szakaszok arányára, illetve a hálózatkihasználtságra (szennyvízmennyiség/hálózathossz, m3/km) is, tehát ezek hatását a
szennyvízelvezetés fajlagos költségeire tudjuk vizsgálni. A hálózathossznál – az ivóvíznél
elmondottakhoz hasonlóan – az arányosítást célszerűen a lakosszámra (vagy felhasználói
egyenértékre) és a szennyvíz mennyiségre is célszerű volna elvégezni, de a felhasználói
egyenértékre vonatkozóan csoport összes adattal nem rendelkezünk.
Az I. csoport alacsony fajlagos költsége a saját szennyvíztisztítóban ténylegesen mért és
a kalkulált éves fogyasztás mennyisége között nagy különbség miatt van, aminek az okát
nem ismerjük.
Az alábbi ábra kényszeráramú szennyvízelvezető szakaszok arányát és a szennyvízszállítás fajlagos költségét ábrázolja egy diagramon.
16%
Csop III

Kényszeráramú aránya %

14%
12%
10%
8%
átlag

6%
Csop I

Csop IV

4%

Csop V
Csop II

2%
0%
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Szennyvízszállítás fajlagos költsége Ft/m3
12. ábra: A szennyvízszállítás fajlagos költsége (Ft/m3) és a kényszeráramú vezetékszakaszok
arányának (%) összefüggése, Forrás: MEKH, saját szerkesztés

Az ábrából látható, hogy megrajzolódik az elvárt trendvonal, tehát a kényszeráramú vezetékhosszak arányának növekedésével növekszik a szennyvízszállítás fajlagos költsége.
A következő ábra a csatornahálózat kihasználtságának (elszállított szennyvíz mennyiség/
vezetékhossz) hatását mutatja a szennyvízszállítás fajlagos költségére, tehát azt vizsgáljuk, nagyobb kihasználtságú vezetékek – a várakozásnak megfelelően – valóban alacsonyabb fajlagos költséget eredményeznek-e.
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8,00

Csop V

Kihasználtság m3/km

7,00
6,00
Átlag
5,00

Csop I

Csop III

Csop II
Csop IV

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Szennyvízszállítás fajlagos költsége Ft/m3
13. ábra: A szennyvízszállítás fajlagos költsége (Ft/m3) és a csatornahálózat kihasználtságának
(m3/km) összefüggése, Forrás: MEKH, saját szerkesztés

A megkapott adatok alapján nem tudtuk bizonyítani, hogy a szennyvízszállítás fajlagos
költsége a kihasználtság mutatóval ellentétes irányban változik.
Szennyvíztisztítás
A következőkben a szennyvíztisztítás fajlagos költségeit mutatjuk be, szintén a saját
szennyvíztisztító létesítményben ténylegesen mért befolyó/kezelt mennyiséggel arányosítva.
93. táblázat: A szennyvíztisztítás fajlagos költségei, Forrás: MEKH, saját szerkesztés
Szennyvízelvezetés fajlagos
költségei, szennyvíz tisztításra
történő átadásával, átvételével
együtt
Anyagjellegű számla szerinti

I. csoport

II.
csoport

III. csoport

IV. csoport

V. csoport

32,37

30,49

31,19

38,86

22,22

ebből: energiaköltség

6,49

14,84

12,95

15,58

10,60

Anyagjellegű (energia) másodlagos
elszámolással

2,24

0,00

0,00

0,31

0,00

Anyagjellegű energia belső átterhelés helyett külső beszerzés lenne

4,15

0,00

0,22

1,17

0,00

Személyi jellegű ráfordítások

8,45

21,92

23,80

25,32

20,96

Egyéb ráfordítások

5,74

8,64

8,82

5,73

8,61

ebből: VTD

4,99

3,94

3,23

3,83

4,73

Működtető eszköz ÉCS

0,44

1,00

4,95

5,58

7,14

Használati díj

23,82

1,36

2,40

5,71

4,04

Összesen

77,22

63,40

71,38

82,68

62,96
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A szennyvíztisztítás esetében a fajlagos költségek közötti különbséget - a szakirodalmi
elemzések szerint – elsősorban a technológiák közötti különbségek okozzák. Mivel a
megkapott adatbázis a tisztítási fokozatra vonatkozóan ad információt, ezért azzal tudunk dolgozni: megnézzük, hogy a nagyobb arányban magasabb tisztítási technológiával
rendelkező szolgáltatói csoportok – az előzetes várakozásnak megfelelően – magasabb
fajlagos tisztítási költséggel rendelkeznek-e. Egy másik vizsgálati lehetőség a szennyvíztisztítók méretének figyelembe vétele: a megkapott adatok között szerepel a tisztítók
kapacitása lakosegyenérték szerint négy kategóriába megbontva. Feltételezésünk szerint
a mérethatékonyság érvényesül, tehát ott lesznek magasabb költségek, ahol magasabb a
2000 LEÉ-nél kisebb szennyvíztisztítók aránya.
Ezt mutatják a következő ábrák:
120%
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14. ábra: A szennyvíztisztítás fajlagos költsége (Ft/m3) és a magasabb fokozatú szennyvíztisztítás
összefüggése, Forrás: MEKH, saját szerkesztés
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15. ábra: A szennyvíztisztítás fajlagos költsége (Ft/m3) és a kis kapacitású szennyvíztisztítók
arányának összefüggése, Forrás: MEKH, saját szerkesztés
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Az ábrákból azt láthatjuk, hogy a szennyvíztisztítási fokozat növekedésének ellenére nem nő a szennyvíztisztítás fajlagos költsége. Ellenben amennyiben nagyobb arányban vannak jelen egy szolgáltatói csoporton belül a kis kapacitású szennyvíztisztítók, úgy a költségek várhatóan növekedni fognak.
Iszapkezelés, iszaphasznosítás
Iszapkezelés, iszaphasznosítás esetén a megkapott adatok alapján vizsgáljuk, hogy az
iszapkezelés (rothasztás), illetve az elhelyezés/hasznosítás különböző technológiái, úgy
mint: lerakás, rekultivációs lerakás, mezőgazdasági elhelyezés, égetés és komposztálás
fajlagos költségei hogyan alakulnak a szennyvízmennyiségekkel arányosítva, illetve a
kezelt tonna mennyiségére vetítve. Az első értékből láthatjuk, hogy a szennyvíz kezelése,
hasznosítása mennyivel növeli a fajlagos költségeket, a másikból pedig az egyes technológiák költségeit tudjuk összehasonlítani. A biogáz vonallal adatproblémák miatt nem
tudtunk foglalkozni.
94. táblázat: Az iszapkezelés, iszaphasznosítás fajlagos költségei

I. csoport
Rothasztás (t)

II. cso-

III. cso-

IV. cso-

port

port

port

V. csoport

618155

119953

126129

520167

1053456

2,13

1,02

6,34

0,69

12,1

fajlagos (Ft/t)

420,25

343,35

2766,91

165,24

2534,06

Elhelyezés (t)

189295

56073

62786

166563

337770

költség (Ft/m3)

9,91

5,78

6,05

9,48

13,14

fajlagos (Ft/t)

6382

4160

5310

7098

8584

Ebből lerakás (t)

6296

6208

11872

7648

171

1,31

0,95

0,66

1

0,01

fajlagos (Ft/t)

25448

6183

3060

16270

8094

Ebből rekultivációs lerakás (t)

27462

0

0

53442

99844

költség (FT/m3)

0,82

0

0

4,28

5,4

fajlagos (Ft/t)

3657

0

0

9974

11925

905

28312

17196

27293

44624

0,028636

72789

73314,65

98941,21

214830,5

3856

2571

4263

3625

4814

Ebből égetés (t)

0

0

0

0

16267

költség (FT/m3)

1,18

0,95

0,66

0,35

0,15

0

0

0

0

2024

60130

13673

24195

63390

156928

7,17

2,67

3,48

2,61

4,94

14540

7880

7919

5131

6938

Ebből egyéb (t)

94501,5

7880,789

9523

14789,48

31378,66

költség (FT/m3)

0,57

0,36

0,57

0,79

1,51

költség (FT/m3)

3

költség (Ft/m )

Ebből MG elhelyezés (t)
költség (FT/m3)
fajlagos (Ft/t)

fajlagos (Ft/t)
ebből komposzt (t)
3

költség (FT/m )
fajlagos (Ft/t)
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I. csoport
fajlagos (Ft/t)

II. cso-

III. cso-

IV. cso-

port

port

port

V. csoport

738

1824

3289

6619

10630

10427448

384208

2666902

6723685

20564576

költség (FT/víz m )

0

0,66

5,2

0,23

0,49

költség (Ft/biogáz m3)

0

69

107

4

5

Biogáz termelés (m3)
3

Forrás: MEKH, saját szerkesztés

Az adatokból láthatjuk, hogy bár jelentős eltérések vannak a fajlagos költségek között,
arányaiban az iszapkezelés (rothasztás) nem sokkal drágítja meg a szennyvízkezelés
költségeit. Az iszap elhelyezés/hasznosítás ennél valamivel jelentősebb költségű, amit
befolyásol a kezelt iszap mennyisége és a választott technológia.
A következő ábrában bemutatjuk az egyes technológiával elhelyezett/ hasznosított
iszapmennyiségeket, azok megosztását az egyes szolgáltatói csoportok között és a kis
táblák mutatják a technológiák átlagos költségeit. Itt megjegyezzük, hogy az egyes szolgáltatói csoportok között nagy különbségek voltak az egyes technológiák fajlagos költségei között, aminek okát nem ismerjük.
8,1 eFt/t

350000

Iszap mennyiség t

300000
250000
10,1 eFt/t
200000
3,9 eFt/t

150000
100000

11,2 eFt/t

2,4 eFt/t

50000
0
Lerakás

Rekult lerakás Mg elhelyezés

Égetés

Komposzt

Kezelés módja
I. csoport

II. csoport

III. csoport

IV. csoport

V. csoport

16. ábra: A szennyvíziszap elhelyezés/hasznosítás mennyiségei és költsége, Forrás: MEKH, saját
szerkesztés

Az ábrából láthatjuk, hogy a legolcsóbb hasznosítási mód az égetés, ugyanakkor a legkisebb mennyiséget ártalmatlanították ilyen módon. A legjelentősebb hasznosítási mód a
komposztálás, amely az égetésnél lényegesen drágább, mégis a legelterjedtebb. Ez pusztán költséghatékonysági szempontból nem a legelőnyösebb, ugyanakkor környezetvédelmi és társadalmi hasznosság szempontjából feltehetően igen (ennek vizsgálatára a
kutatás nem terjedt ki) és a komposzt értékesítéséből a szolgáltatónak bevétele is származhat. Környezeti szempontból a legkevésbé kívánatos elhelyezési mód a lerakás és ez
a legdrágább kezelési mód is, várható ennek további kiszorulása. A mezőgazdasági elhelyezés számít még költséghatékonyság szempontjából kedvező hasznosításnak és társadalmi hasznosságát tekintve is előnyös, amennyiben az iszap megfelelő minőségű és nem
tartalmaz egészségre káros anyagokat. Ugyanakkor a mezőgazdasági hasznosításnak
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korlátai vannak, nem várható további jelentős mértékű növekedés ebben a hasznosítási
formában.
Karbantartás, pótlás, beruházás
A következő táblázatban a karbantartás különböző fajlagos értékeit elemezzük, amely
tartalmazza mind a szennyvízelvezetésre, szennyvíztisztításra, mind az iszapkezelésre,
iszaphasznosításra eső költségeket, azok anyagi és személyi részét. Mivel a karbantartási
költségek megoszlanak aszerint, hogy előre tervezett módon, vagy váratlanul felmerült
hiba miatt került rá sor, ezeket külön-külön is vizsgáljuk. Itt mutatjuk be a hálózat minőségét meghatározó naturális mutatókat is, amely a kritikus (>80%) és kockázatos (5080%) szakaszok arányát mutatja.
95. táblázat: A karbantartás jellemző fajlagos értékei

teljes karbantartás/m
teljes karbantartás/m

Ft/m
3

FT/m

II. csoport

III. csoport

IV. csoport

V. csoport

531,3

212,3

281,2

208,2

497,4

22,5

37,4

45,9

34,6

67,2

330,6

119,8

132,6

91,8

258,7

FT/m3

14,0

21,1

21,7

15,2

34,9

db/km

10,1

3,1

2,4

1,0

3,1

tervezett karbantartás/m

FT/m

tervezett karbantartás/m3
hibaelhárítás db/km
hibaelhárítás érték/m

3

I. csoport

200,7

92,5

148,6

116,4

238,7

3

8,5

16,3

24,3

19,3

32,2

karbantartás/árbevétel

arány

20%

16%

18%

17%

22%

karbantartás/működési költség

arány

18%

16%

15%

14%

18%

egy hibára jut költség

eFt

19,8

30,0

62,5

119,0

78,2

tervezettre jutó költség

eFt

81,3

17,1

93,7

75,5

76,3

kritikus szakasz aránya

%

2%

16%

1%

1%

3%

kockázatos szakasz aránya

%

17%

20%

7%

5%

28%

hibaelhárítás érték/m

FT/m
3

FT/m

Forrás: MEKH, saját szerkesztés

A táblázat alapján láthatjuk, hogy szolgáltatói csoportonként jelentős eltérés van a fajlagos karbantartási, hibaelhárítási költségek között. Szennyvízmennyiségre vetítve a különbség hibaelhárítás esetén közel 3-szoros. Akárcsak az ivóvíz esetén, itt is kiemelhető,
hogy igen jelentős arányt képviselnek a karbantartási költségek a működési költségekre
és az árbevételre vetítve: a működési költségek esetén 14-18%, az árbevételek esetén
16-22%. Azért magasabbak az árbevételre vetítve, mert egyik szolgáltatói csoport esetén sem fedezik az árbevételek a működési költségeket.
A kritikus és kockázatos szakaszok aránya lényegesen kedvezőbb, mint az ivóvízhálózatok esetén, amely abból következik, hogy lényegesen kisebb a szennyvízvezetékek átlagéletkora.
A következőkben megvizsgáljuk, hogy van-e kimutatható összefüggés a kockázatos vezetékszakaszok aránya és hibaelhárításra/karbantartásra fordított értékek között. Ezt
mutatja a következő ábra.
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17. ábra: A kockázatos vezetékszakaszok aránya (%) és a hibaelhárítás költsége (Ft/m)
összefüggései, Forrás: MEKH, saját szerkesztés

Az ábra alapján láthatjuk, hogy a kirajzolódó trendvonal alátámasztja a várakozásainkat,
miszerint a kockázatos vezetékszakaszok arányának növekedésével növekszik a fajlagos
hibaelhárítási költségek mértéke.
A következőkben az ivóvízellátáshoz hasonlóan megvizsgáljuk, hogy milyen összefüggés
van a használati díjak, az elszámolt értékcsökkenés és felújítások pótlások értékei között.
16 000

Ezer Ft

14 000
12 000

Használati díjak

10 000

ÉCS

8 000

Felújítás, pótlás (2016
tény)

6 000

Felújítás, pótlás (2017
terv)

4 000

Felújítás, pótlás (2018
terv)

2 000
0
I. Csoport

II. Csoport

III. Csoport

IV. Csoport

V. Csoport

18. ábra: A rekonstrukciók finanszírozása, Forrás: MEKH, saját szerkesztés

Az V. szolgáltatói csoport kivételével elmondható, hogy magasabbak a tulajdonosok részére fizetett használati díjak, mint az elszámolt amortizáció. Valószínűsíthető, hogy közszolgáltatási szerződések jellege ebben az esetben is befolyásolja a fizetendő használati
díjak mértékét. A tényleges és tervezett rekonstrukciók értékei nagyon változatosak a
használati díjakhoz és értékcsökkenéshez viszonyítva. Egyértelmű szabályszerűség nem
állapítható meg, csak az, hogy a tervezett rekonstrukciók növekvő tendenciájúak.
Veszteség
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A következő táblázat mutatja a különbözet értékeit, amely tartalmazza az exfiltráció,
infiltráció, csőtöréses elfolyás, mérési veszteség, illegális bevezetés, egyesített csapadékvíz kapcsán felmerülő veszteségeket.
96. táblázat: A szennyvízhálózaton mért fajlagos különbözet
I. csoport

II. csoport

III. csoport

IV. csoport

V. csoport
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Forrás: MEKH, saját szerkesztés

A táblázatból láthatjuk, hogy viszonylag magasak a hálózaton mért különbözetek, az európai uniós pályázatok új hálózat esetén mindössze 5% infiltrációt engedélyeznek. Különösen a IV. csoport esetén kritikus ez az arány.
Bevételek, eredmény, fedezet
A következőkben bemutatjuk az eredménykimutatás főbb fajlagos értékeit.
97. táblázat: Az eredménykimutatás főbb fajlagos értékei szennyvíz-szolgáltatás esetén (Ft/ m3)
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Forrás: MEKH, saját szerkesztés

A táblázat alapján láthatjuk, hogy két szolgáltatói csoport veszteségesen üzemelt, másik
két csoport pedig nullához közeli eredményt mutat. Felhívjuk a figyelmet a táblázat legalsó sorára, amelyben a fedezetet (fajlagos díjbevétel-fajlagos működési költség) mutatjuk be. E szerint a díjbevételek még a működési költségek fedezetét sem biztosítják.
Az V. csoport az egyéb bevételekből biztosította végül a nyereségességét.
A magasabb fajlagos költségeket a fenti vizsgálatok alapján a következő főbb tényezők
eredményezik: a kényszeráramú vezetékszakaszok aránya, amely a legnagyobb veszteséget kimutató III. csoportban kiemelkedő, több mint hatszorosa a II.és V. csoporténak;
a kis kapacitású szennyvíztisztítók magas aránya, amely az I., II. és IV. csoportra jellemző; a magas hibaelhárítási költség, amely mindenhol magas, de különösen a III. és V.
csoportban; a magas infiltráció (szennyvízmennyiség különbözet), amely leginkább a IV.
csoportra jellemző; a szennyvíziszap kezelés és hasznosítás magasabb költsége az V.
csoportnál jelentkezik. Az alacsony hálózat kihasználtság és a magasabb tisztítási fokozat
költségnövelő hatását a megkapott adatok alapján nem tudtuk kimutatni.
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A mérethatékonyság az összesített adatok alapján nem érvényesül a szektorban, ezt a
fenti táblázat ráfordítások összesen sorából láthatjuk. Tehát a nagyobb számú felhasználói egyenértéket ellátó szolgáltatók nem tudnak alacsonyabb fajlagos működési költségértékeket felmutatni. A fajlagos költségekre tehát nem az ellátott felhasználók száma van
hatással, hanem az egyéb, fentebb vizsgált költségtényezők.
2.21.2.2.1 Az önkormányzatoknál jelentkező költségek elemzése
A szolgáltatóknál jelentkező költségadatok jellemzően működési költségeket tartalmaznak, amelyek a jelenlegi vizsgálat szempontjából elsősorban relevánsak. Ezt egészítik ki
az önkormányzatok beszámolóiban megjelenő adatok, amelyek a rendelkezésünkre bocsátott MÁK adatbázis 2015-re és 2016-ra vonatkozó önkormányzati, társulási bevételeit és kiadásait tartalmazza, amely jellemzően a fejlesztési kiadásokat és az azok lebonyolítását lehetővé tévő bér- és dologi költségeket tartalmazza. Ezek az adatok a jelen
kutatás szempontjából kevésbé relevánsak, ugyanakkor a teljes költség szemlélet jegyében kiegészítik a közszolgáltatóknál megjelenő adatokat. A két adatbázis egymással nem
összehasonlítható, mivel más bontásban tartalmazza az adatokat.
A következőkben az önkormányzati beszámolók alapján mutatjuk be az önkormányzatok
és önkormányzati társulások ivóvíz és szennyvíz célra könyvelt bevételeit, kiadásait.
A korábban leírtak szerint a működtetés (üzemeltetés és karbantartás) költségei a szolgáltatóknál jelentkeznek, amelynek fedezete finanszírozási oldalon a szolgáltatási díjak
és egyéb saját bevételek. A rekonstrukciós költségek nagyobbrészt az ellátási felelősnél
(önkormányzatnál) jelentkeznek, ugyanakkor vagyonkezelési szerződés esetén a szolgáltatóknál, ezek bevételi és költség vonzata az adatbázisból hiányzik.
A következőben bemutatásra kerülő adatok tehát csak az önkormányzat vagy társulat
által megvalósuló fejlesztéseket tartalmazzák, illetve az azok kapcsán megjelenő személyi és dologi költségeket, pl. programirodák fenntartása, megrendelt tervezői szolgáltatások stb.
A most bemutatásra kerülő ábrák teljes bevételi és költség adatokat tartalmaznak, mivel
beruházások szakmai tartalma ismeretének hiányában a fajlagos adatok nem értelmezhetők. Az adatok az ivóvíz, szennyvíz és szennyvíziszappal kapcsolatos összes kiadást
tartalmazzák.
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19. ábra: Önkormányzati költségvetésben jelentkező ivóvíz és szennyvíz szolgáltatással
kapcsolatos bevételek, Forrás: KSH, saját szerkesztés

20. ábra: Önkormányzati költségvetésben jelentkező ivóvíz és szennyvíz szolgáltatással
kapcsolatos személyi jellegű költségek, Forrás: KSH, saját szerkesztés
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21. ábra: Önkormányzati költségvetésben jelentkező ivóvíz és szennyvíz szolgáltatással
kapcsolatos egyéb működési célú kiadások, Forrás: KSH, saját szerkesztés

22. ábra: Önkormányzati költségvetésben jelentkező ivóvíz és szennyvíz szolgáltatással
kapcsolatos felhalmozási célú kiadások, Forrás: KSH, saját szerkesztés
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A következő táblázatok COFOG kódonkénti megbontásban tartalmazza a főbb kiadási és
bevételi adatokat 2015-re és 2016-ra.
Az adatok a következő COFOG kódokon jelennek meg:


063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás,



063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése,



052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése,



052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése,



052020 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása.

23. ábra: Ivóvíz és szennyvíz szolgáltatással kapcsolatos főbb önkormányzati kiadási adatok 2015,
2016, Forrás: KSH, saját szerkesztés

Az ábrából is látszik, hogy a 2007-2013-as programozási időszakban kiemelt prioritású
ivóvíz minőségi és szennyvízhálózat építési, szennyvíztisztítási projektek 2015-ös kötelező projektzárása miatt igen jelentős, összességében mintegy 330 mrd forint értékű fejlesztés összpontosult erre az évre, míg 2016-ban mindössze 46 mrd forint értékű fejlesztés zajlott. A fejlesztési célok közül kiemelkedett a szennyvízcsatorna hálózatok építés,
amelyet a vízminőségi célú beruházások követtek. Meglepően magas volt a szennyvíziszap kezelési, ártalmatlanítási fejlesztések is, ami azért meglepő, mivel – mint a következő ábrán láthatjuk, - az gyakorlatilag támogatás nélkül valósult meg. A fejlesztésekhez
kapcsolódó működési költségek inkább szolgáltatás megvásárlásával (dologi költségek),
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mint saját megvalósításban (személyi költségek) történtek. A karbantartási költségek
alacsony voltát indokolja, hogy azokat a szennyvíz szolgáltatók általában működési költségeik terhére finanszírozzák, de így is előfordul, hogy ez is az önkormányzatok költségeként jelentkezik. A rekonstrukciók alacsony értéke (2015-ben mindössze 3,8%, 2016ban 4,3%) viszont azért nem érthető, mivel az EU-s pályázatok minimum 5%-os rekonstrukciós keretet lehetővé tettek, és az önkormányzatok saját forrásból is kell, hogy
rekonstrukciókat hajtsanak végre, minimum a vagyonhasználati díjak értékéig.

24. ábra: Ivóvíz és szennyvíz szolgáltatással kapcsolatos főbb önkormányzati bevételi adatok 2015,
2016, Forrás: KSH, saját szerkesztés

A bevételek tekintetében láthatjuk, hogy a bevételek döntő többsége az államháztartáson
belülről érkező felhalmozási támogatás, amely az EU-s és az azokat kiegészítő költségvetési támogatásokat jelenti. A tulajdonosi bevételek jelentik a vagyon használatáért a
szolgáltatók által fizetett díjakat, amelyeket az önkormányzatok minimálisan rekonstrukcióra, fejlesztésre kell, hogy fordítsanak. Az államháztartáson belülről érkező működési
célú támogatások elsősorban azon települések számára igénybevehetők, ahol a nem
megfelelő vízminőség miatt tartósan ideiglenes vízellátást kell biztosítani a lakosságnak,
vagy ahol nagyon magasak a vízdíjak.
A költségek és bevételek különbsége nagyságrendileg kiteszi az önkormányzatok hozzájárulását a költségekhez. Ez a legkiemelkedőbb a szennyvíziszap kezelési, ártalmatlanítási projektek esetén, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatok a szennyvíztisztítási projektekhez kapcsolódva saját forrásból valósították meg ezeket a fejlesztéseket.

2.21.2.3 Szolgáltatási egység 3: Nem közműves ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás
A nem közműves szennyvízszolgáltatás esetén külön tárgyaljuk az alábbi két esetet,
amelyek az önkormányzati feladatellátás szempontjából eltérő szolgáltatási szintet jellemeznek:
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Az önkormányzatok kötelező feladatának számító települési folyékony hulladék
szállítás közszolgáltatás megszervezését, amelyet minden önkormányzatnak el
kell látni, ahol vannak nem csatornázott településrészek, illetve
a 2000 LE alatti települések esetén az önkormányzat szervezésében megvalósuló
programot, amely autonóm és természetközeli szennyvízkezelés megvalósítására,
főként egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésére és esetleg a működtetésének a megszervezésére irányul.

A következő ábra mutatja a 2000 főnél kisebb településeket, színessel jelölve, ahol kialakították a közműves szennyvízelvezetést, - jelölve a fajlagos elvezetett szennyvízmennyiséget is -, és szürkével, ahol nincs vezetékes közműhálózat.

25. ábra: Közműves szennyvízkezelés megléte és hiánya a 2000 főnél kisebb településeken,
Forrás: KSH, saját szerkesztés

TFH közszolgáltatás
A közműves ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatáshoz hasonlóan itt is elmondható, hogy:


A működés költségeire vonatkozóan tény adatbázissal nem rendelkezünk. Kifejezetten települési folyékony hulladék gyűjtésre vonatkozóan nincs külön COFOG
kód. Naturáliára vonatkozó adat, nevezetesen „A településről közvetlenül a
szennyvíztisztító telepre szállított folyékony hulladék” településsoros adata a KSHTEIR adatbázisból elérhető, ugyanakkor az adatbázis jelentős torzításokat tartalmaz, megbízhatósága erősen kérdéses, ezért nem célszerű annak elemzésbe való
bevonása.



A szolgáltatási díj a szolgáltatás ellátásának a legfőbb forrása, ezért a szolgáltatási díjak jelenleg is önköltség alapon vannak meghatározva.

A központi költségvetés által a –települési folyékony hulladékgyűjtési közszolgáltatás
megszervezésében érintett - önkormányzatoknak juttatott 100 Ft/m3-es normatíva a
közszolgáltatás díjának a csökkentésére fordítandó. Az önkormányzatok is dönthetnek a
szolgáltatási díj csökkentéséről, amennyiben ahhoz forrást tudnak hozzárendelni. Ennek
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gyakoriságáról, illetve mértékéről nincs információnk, ugyanis az önkormányzati beszámolókban ez nevesítve nem szerepel, illetve megfelelő COFOG kódra sem tudnak könyvelni.
Mivel a jelenlegi szolgáltatási díjak tükrözik a szolgáltatók valós költségét, ezért nem
szükséges mintaszolgáltatók kiválasztásával a költségszerkezet feltárása. Mivel maga a
közszolgáltatás ellátása egységesen történik az egész országban, ezért a költségek különbözőségének oka viszonylag nagy biztossággal megállapítható: azt egyrészt a szolgáltatás helyszíne (település/ települések) és a befogadó szennyvíztisztító telep távolsága
befolyásolja, amely hatással van mind a bérjellegű, mind az üzemanyag, karbantartási és
amortizációs költségekre is. Másrészt a telep által szabott tarifa, amelyet az ott alkalmazott jellemző költségek és szennyvíztisztítási technológia befolyásol. Az egyéb költségelemet jelentő adminisztrációs költségek között nincs jelentős eltérés a szolgáltatók között.

Autonóm és természetközeli szennyvízkezelési program megvalósítása
A program megvalósításának lényege, hogy a jelenlegi gyakorlatot, amely zárt szennyvízgyűjtést és tengelyen történő elszállítást ír elő, egy - mind környezeti, mind gazdasági
szempontból – kedvezőbb megoldás váltsa fel. A jelenlegi gyakorlat a jogkövető lakosság
számára elviselhetetlenül magas költséget, a szállítás módja miatt jelentős környezeti
terhelést és a befogadó szennyvíztisztító telepek számára is üzemeltetési problémát jelent, míg a közismert módon gyakori nem jogkövető magatartás jelentős szennyezést
jelent a befogadó talajra, élő és felszín alatti vizekre nézve.
A programba a jogszabályok által elfogadott egyedi szennyvíztisztító berendezések és a
tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények programszerű beszerzését és telepítését értjük a teljes 2000 LE alatti település, vagy településrész, programban részt vevő
lakosok számára.
A program megvalósítása elsősorban fejlesztési, illetve kisebb részben tervezési, előkészítési típusú költségeket jelent, amelynek finanszírozása történhet önkormányzati, lakossági részvétellel és állami támogatással. A fejlesztési kiadások becslését segíti elő az
a program, ami kifejezetten a kistelepülések szennyvízkezelésével foglalkozott, a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési programja, amelynek egyedi szennyvízkezelő berendezések telepítését finanszírozta, melynek átlagos fajlagos megvalósítási költsége 1,3
millió forint volt.
A működési, fenntartási költségek már egységesen jelentkeznek és lényegesen alacsonyabbak a közműves szennyvíz-elvezetéshez- és szolgáltatáshoz képest.
Azt az esetet nem tárgyaljuk, amikor a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és
tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015 (XII. 8) kormányrendelet szerinti gazdaságossági szempontok alapján a 2000 LE alatti település mégis a közműves szennyvízelvezetés és természetközeli, vagy művi szennyvíztisztítás mellett dönt, ugyanis az már a fentebb tárgyalt közműves szennyvíz szolgáltatás területéhez
tartozik.
Összefoglalva, a költségszerkezet feltárást ennél a szolgáltatásnál sem tartjuk relevánsnak, mivel:


TFH elszállítás esetén a díjak megállapítása jelenleg is önköltség alapú,
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autonóm és természetközeli szennyvízkezelési program megvalósítása esetén a
működési költségek országosan egységesek és alacsonyak lesznek, amelyet az ellátott visel.

2.21.2.4 Szolgáltatási egység 4: Csapadékvíz gazdálkodás
A csapadékvíz gazdálkodás területén a legjellemzőbb az adathiány. A csapadékvíz gazdálkodásra nincs külön COFOG kód, az önkormányzatok a költségeket valószínűsíthetően
a 0660 Egyéb kommunális feladatokon belül a 066020 Város, -községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások funkcióba könyvelik, ahová a más funkcióba nem sorolható költségekkel
együtt kerülnek lekönyvelésre. Ezért nem gyűjthető le adat a költségekre vonatkozóan.
Bevételek ezen a területen nincsenek. Nincs naturália nyilvántartás sem, mert semmilyen
csapadékvíz gazdálkodással kapcsolatos naturália adat nem kerül gyűjtésre.
Egy település csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésének és működtetésének műszaki
igényét és költségét számos adottság befolyásolja:
Ilyenek lehetnek a következő természeti tényezők:


a jellemző csapadékintenzitás, azaz a területre jellemző évi csapadékmennyiség
milyen intenzitású esőkből tevődik össze (itt jegyezzük meg, hogy a klímaváltozás
hatására
a
jellemző
csapadékintenzitás
nő,
amely
befolyásolja
a
csapadékvízelvezető rendszer méretezését),



a felszín lejtése,



a talaj áteresztő képessége,



a természetes vizek, vízfolyások jelenléte a településen.

Szintén befolyásolják költségeket a településszerkezeti jellemzők


az úthálózat hossza,



burkolt felületek aránya,



a beszivárgást és párologtatást biztosító zöld és fával borított területek aránya.

Végül a már kiépült infrastruktúra jellemzői:


egyesített, vagy elkülönített csapadékvíz elvezetés (az előző jogszabály szerint a
közműves szennyvízelvezetés részének tekintendő),



a csatornák hossza, méretezése, kialakítása (nyílt, zárt), burkoltsága (fű, beton)
stb.,



egyéb kapcsolódó infrastrukturális elemek, pl. övárok, tározók, vízkormányzás,
vízszabályzás, víztisztítás stb. megléte.

A csapadékvíz gazdálkodás finanszírozása az egyéb településüzemeltetési közszolgáltatásokkal, mint a közútfenntartás, a közterület- és zöldfelület gazdálkodás együttesen is
vizsgálandó, ugyanis a három szakterületet általában egy intézmény, a településüzemeltetés keretében, általában közös humánerőforrással és eszközökkel oldják meg. Összefüggés van természetesen a szennyvízelvezetéssel is, hiszen jelenleg is számos speciális
eszközt, vagy szaktudást igénylő feladatot a víziközmű-szolgáltatók látnak el, általában
nyújtott szolgáltatás keretében.
Tekintettel a költségeket befolyásoló tényezők nagy számára és a jelenlegi költségek,
adatok teljes hiányára, tipikus költségszerkezetű szolgáltatók lehatárolása szakmai megalapozottsággal nem végezhető el.
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2.21.3. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
Ebben a fejezetben a jelenlegi finanszírozási megoldást vizsgáljuk meg a HVK projekt
keretében felállított szempontrendszer alapján.

2.21.3.1 Szolgáltatási egység 1,2: Közműves ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás
A szolgáltatás költségeinek megtérülése elvileg – a Vkszt. -ben lefektetett költségmegtérülés elve alapján – a szolgáltatási díjból és egyéb saját bevételekből kellene megtérülnie. Ez a követelmény a szolgáltatók egy része esetén – a költségszerkezet vizsgálatban bemutatottak szerint - nem teljesül. A szükséges rekonstrukciók fedezetét
biztosító díjakról pedig különösen nincs szó. Mint korábban említettük, bár a díjmeghatározás joga a Vkszt. hatályba lépése óta a MEKH javaslata alapján a szakterületért felelős
miniszter kezében van, erre mindezidáig nem került sor, mivel a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvény csökkentette, majd befagyasztotta a - még az önkormányzatok
árhatósági jogkörében megállapított - díjakat, amelyek azóta is érvényben vannak. Ezzel
kapcsolatban a következő főbb probléma csoportok azonosíthatók:
Lakossági díjakkal kapcsolatos problémák
A jelentős eltérő önköltségek miatt nagy, akár tízszeres különbségek alakultak
ki a víz- és csatornadíjak között országos viszonylatban, ami a magas víz- és csatornadíjjal jellemezhető települések lakosai és gazdálkodói számára jelentős többletköltséget jelent. E problémára segítséget jelent az önkormányzatok számára a Kvt. 3. sz.
melléklet I/1 pontja szerinti pályázat útján nyerhető támogatás, amelyet a közműdíjak
csökkentésére fordíthatnak. Arra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat, hogy a támogatás mennyivel csökkenti a víz- és csatornadíjak mértékét.
A víziközmű-szolgáltatókkal kapcsolatos problémák
Általános hatékonysági problémák
Általános hatékonysági probléma az összes szolgáltató számára, hogy bár 1990 óta az
ivóvízfogyasztás több mint 50%-kal csökkent és a vízfelhasználás további enyhe csökkenése várható, a víztermelő kapacitásokat, szennyvíztisztító telepeket és a hálózatot
ugyanakkor növekvő vízigényre és csúcsidőszaki igényre méretezték. Még a viszonylag
jelentős vízveszteségek mellett is jelenleg a kiépült kapacitás kevesebb, mint
harmadát használják.
További általános hatékonysági probléma, hogy a magas hálózati veszteség, a rossz műszaki állapot miatti csőtörések, haváriák elhárítása egyrészt a tervezett fejlesztések forrásait csökkentik, másrészt a jelentős vízelfolyáson és az elhárítására fordított költségeken keresztül okoznak veszteséget. Ez tehát egyik részben működési, másik részben a
rekonstrukciókat érintő probléma, amit a következő pontban tárgyalunk.
A kisebb településekkel kapcsolatos speciális problémák
A kisebb települések rajtuk kívül álló okok miatt (hosszú hálózat, alacsony vízfogyasztás, esetleg domborzat, vízbázis minősége) eleve magasabb önköltséggel és fajlagosan alacsonyabb bevétellel rendelkeznek.
A kis településeket térségi rendszer keretében összekötő hálózatokat működtető szolgáltatókat arányosan több közművezeték adó terheli, mint a koncentráltabb elhelyezkedésűeket, ráadásul azok szolgáltatási díjakban történő figyelembe vétele nem lehetséges.
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A kisebb települések lakosai eleve alacsonyabb vízfogyasztással jellemezhetők, amelyek
– magas víz- és csatornadíjak esetén még jobban csökkentik a vízfogyasztásukat, illetve
saját kútból termelik ki a szükséges víz egy részét, vagy egészét, illetve a meglévő csatornára nem kötnek rá. Ez bevételi oldalról nehezíti tovább ezen szolgáltatók helyzetét,
mivel a költségek döntő része (80-90%-a) fix költség, amely a szolgáltatott vízmennyiségtől függetlenül felmerül, a szolgáltató eredményét ugyanakkor csökkenti.
A szolgáltatók működési hiányának kompenzálására éppen a rosszabb anyagi helyzetű
települések nem képesek.
Általános hatékonysági problémaként jelentkezik a 2000 LE-nél kisebb településeken a
csatornahálózat és szennyvíztisztító üzemeltetése. Mivel az érintett önkormányzatok nagyobb része a drágán és kis hatékonysággal működő hálózatokat jogszabályi kötelezettség, nemzeti programok alapján nagyrészt támogatásból építette ki, ezért a helyzet kialakulásáért nem tehetők felelőssé. A víziközmű-szolgáltatók integrációja bár feltehetően
javította a szolgáltatók hatékonyságát, nem oldotta meg a problémát, amelyet a rezsicsökkentés és a közműadók kivetése tovább növelt.
Fedezet problémák
A jelenlegi díjak a szolgáltatók egy része esetén nem fedezik a működtetés költségeit,
tehát hosszabb távon nem fenntartható a működésük.
Önkormányzati finanszírozással kapcsolatos problémák
Az önkormányzatok, mint a közművagyon tulajdonosai felelősek a közművagyon fejlesztéséért, fenntartásáért, állagának megóvásáért. A rekonstrukciók végrehajtásával kapcsolatos problémák sokrétűek, alapvető gond, hogy az elöregedett víziközművek fejlesztési, és rekonstrukciós szükséglet finanszírozása csak részben megoldott.
Az egyik problémát az okozza, hogy az eszközök nem valós értéken vannak nyilvántartva, az értékcsökkenés nem fedezi az újraelőállítási költséget, az értékcsökkenés a műszaki színvonal megtartására sem elég. Általában szűkösek a pótlásokra szánt pénzeszközök, ezért a fenntartási igények ugrásszerűen nőnek, az eszközöket nem csak a gazdaságos élettartam határáig működtetik, hanem teljes fizikai elhasználódásukig. Továbbá
az európai uniós támogatások felhasználásával megvalósított beruházások következtében
megnövekedett eszközérték utáni értékcsökkenés sem épülhetett be maradéktalanul az
árba. Így a díjban elvileg sem tud megképződni a rekonstrukció fedezete. Ugyanakkor előrelépés, hogy a szolgáltatók által az önkormányzatoknak fizetett vagyonhasználati díj felhasználását a MEKH ellenőrzi, így a törvényi előírás megvalósulása már garantált.
A gördülő fejlesztési tervek, bár elvileg jó eszközök a hosszú távú gondolkodás és a
pénzügyi tervezés tekintetében, mégsem tudják jelenleg a funkciójukat betölteni, mivel
nem a szükséges rekonstrukciós és pótlási igényeket tartalmazzák, hanem csak azokat,
amik mellé források állíthatók. Az önkormányzatok bizonyos köre számára nincs reális
lehetőség a finanszírozási források saját erőből történő előteremtésére.
A rezsicsökkentés és közműadó gyakorlatilag hatékonyságnövelési kényszert jelent a
szektor számára. Ugyanakkor a rosszabb helyzetű szolgáltatók esetén a karbantartásra
fordítható keretet emészti fel, amely már nem kívánatos folyamat, mivel a közművagyon további állapotromlásához vezet.
Az ellátásbiztonságot leginkább befolyásoló rekonstrukciók szükséges és elégséges
mértékének meghatározása hiányzik.
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2.21.3.2 Szolgáltatási egység 3: Nem közműves szennyvízszolgáltatás
Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatási egység költség és bevételi adatai nem voltak
feltárhatók, ezért nem volt mód a finanszírozási megoldás részletes elemzésére.

2.21.3.3 Szolgáltatási egység 4: Csapadékvíz gazdálkodás
Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatási egység költség és bevételi adatai nem voltak
feltárhatók, ezért nem volt mód a finanszírozási megoldás részletes elemzésére.

2.21.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
2.21.4.1 Közműves ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás
Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő hálózatos víziközmű vagyon elmaradt pótlásának megvalósítására (vonatkozik a közműves szennyvízszolgáltatásra is)
Javasoljuk, hogy az elvégzett vagyonértékelések és állapotfelmérésk eredményeinek felhasználásával kerüljön sor a rekonstrukció szükséges és elégséges mértékének meghatározására (elsősorban NFM és MEKH feladataként). Az elmaradt pótlások elvégzésének és
a hatékony üzemelés elősegítésére állami támogatási program javasolt, amely a hálózatok életkorának, állapotának, a csőtörési ráta, vízveszteség ráta, hibaelhárítási költségek,
másodlagos vízminőségi kockázatok figyelembe vételével prioritási sorrendet határoz
meg. A gazdaságos üzemméret elérése céljából a túlkapacitások megszüntetése szintén
fontos prioritási szempont. Az önkormányzatok támogatásának aránya vegye figyelembe
az önkormányzatok rászorultságát, gazdasági erejét.
Az önkormányzati közszolgáltatási feladatok fenntarthatóságának biztosítása
(vonatkozik a közműves szennyvízszolgáltatásra is)
A díjak megállapításánál a Vkszt. rendelkezéseinek érvényre jutását kellene lehetővé
tenni: a MEKH és az NFM árhatósági szerepének megfelelően az indokolt költségek, hatékonysági szempontok és a teljes költségmegtérüléshez közelítő díjazási politika érvényre
juttatása lenne szükséges, amely biztosítja a víziközmű-szolgáltatók költségeinek hosszú
távú megtérülését is.
A díjak nagyarányú növekedése nem megengedhető a megfizethetőségi korlátok miatt,
illetve azért, mert szegényebb településeken ez az ivóvízhálózatról való lecsatlakozáshoz,
saját kútból történő vízellátáshoz vezetne, amely nem lenne kívánatos folyamat sem társadalmi, sem a víziközmű-szolgáltatók működése szempontjából. Ezért a Nemzeti Vízstratégia javaslatához kapcsolódva támogatható, hogy a nagy települési vízárak csökkentése érdekében a szolgáltatási területre egységes vízdíj legyen megállapítva. Ez azon
önkormányzatok érdekeit sértheti, ahol jelenleg alacsonyabbak a fajlagos költségek és a
vízdíjak, viszont országos szinten számos előnnyel járna. Szintén támogatjuk a Nemzeti
vízstratégia azon javaslatának végrehajtását, miszerint progresszív vízdíjak legyenek
megállapítva, amely magasabb díjtételeket állapít meg a takarékos vízfogyasztásnál magasabb vízfogyasztással rendelkező háztartások részére.
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2.21.4.2 Nem közműves szennyvíz szolgáltatás
Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatási egység költség és bevételi adatai nem voltak
feltárhatók, ezért nem állt módunkban a finanszírozás rendszerre vonatkozó megalapozott javaslatok kidolgozása. A szakmapolitikai javaslatok az 1. célterület Összefoglaló
kutatási jelentésében találhatók.

2.21.4.3 Csapadékvíz gazdálkodás
Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatási egység költség és bevételi adatai nem voltak
feltárhatók, ezért nem állt módunkban a finanszírozás rendszerre vonatkozó megalapozott javaslatok kidolgozása. A szakmapolitikai javaslatok az 1. célterület Összefoglaló
kutatási jelentésében találhatók.
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2.22. KÖZVILÁGÍTÁS BIZTOSÍTÁSA
A közvilágítás biztosítása helyi közszolgáltatás definícióját az 1. kutatási célterület ajánlása tartalmazza a javasolt szolgáltatási szintek bemutatásával együtt. Az alábbiakban a
finanszírozási rendszerrel kapcsolatos háttérinformációk és ajánlások kerülnek bemutatásra.

2.22.1. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A közszolgáltatás hatályos finanszírozási rendszerének értékelése során az alábbi kérdések kerültek megvizsgálásra:


Milyen forrásokból érkeznek bevételek a közszolgáltatás finanszírozására?



Milyen kalkulációs módszerrel kerül meghatározásra a költségvetési működési támogatás?



Milyen szervezeti formák jellemzők a szolgáltatás megvalósításában, és ez hogyan
befolyásolja a finanszírozási megoldást?

2.22.1.1 Bevételek forrásai és kalkulációs módszere
Központi költségvetés
A helyi közvilágítás biztosítását a központi támogatását a költségvetési törvény 2.
mellékletének I.1.(bb) alpontja szabályozza az alábbiak szerint
A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben
meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2014. évi22 országosan összesített
önkormányzati beszámolóban szereplő


064010 „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján

településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások
figyelembevételével.
98. táblázat: Településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások (2014.)

településkategória

támogatás fajlagos összege

Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város

415000

10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település

400000

10 001 fő lakosságszám alatti település

320000

A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai
Hivatal 2014. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 „Jelentés a települések
villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal,
hogy Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat
hossza megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével.
A bevételek a településüzemeltetési támogatásokon belül átcsoportosíthatók.

22

2015. évi C. törvény (2016. évi költségvetés) alapján, azaz az utolsó lezárt év adatai
alapján.
246/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

A támogatás számításánál a beszámításra, kiegészítésre vonatkozó szabályozásokat alkalmazni kell.
Európai Unió fejlesztési támogatása
Európai Uniós forrásból pályázat útján fejlesztésekre támogatás nyerhető, amely az érvényben lévő támogatási szabályok szerint a tag-állam által nyújtott társfinanszírozással
valósulhat meg. A pályázatokhoz szükséges önrészt részben az önkormányzatok saját
költségvetésükből, részben a központi költségvetésből erre elérhető támogatásból fedezik.
Az ellátottak hozzájárulása ez esetben nem releváns.
Az önkormányzat hozzájárulása
A központi költségvetési és európai uniós forrásokat egészíti ki az önkormányzat, amenynyiben ez szükséges.

2.22.1.2 A közszolgáltatás működtetéséhez szükséges vagyontárgyak birtoklása
A helyi közvilágítás közszolgáltatás biztosításához szükséges vagyontárgyak a földterület,
a tartószerkezetek, a közvilágításhoz szükséges elektromos áramot biztosító vezetékrendszer, a rendszerüzemeltetéshez szükséges eszközök, a világítótestek és az fényforrások.
A helyi közvilágítás egyes elemei részben a nemzeti vagyonba tartoznak, amennyiben
közműnek minősülnek, abban az esetben az önkormányzat korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonát képezi.
A hatályos jogszabályok a következő vagyonelemeket különböztetik meg:
Közvilágítási berendezésnek minősülnek a közvilágítási célt szolgáló eszközök:
a)
b)
c)
d)

a fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal együtt;
a kizárólag a közvilágítás céljait szolgáló tartószerkezetek;
a kizárólag a közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer;
a közvilágítás ki- és bekapcsolását, továbbá szabályozását biztosító vezérlő rendszer. Több célú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része.

Közvilágítási elosztó hálózat: az elosztó hálózat részének nem minősülő, az elosztó tulajdonában lévő, a közvilágítás villamos energia ellátását biztosító kapcsolható, illetve szabályozható hálózat.
A vagyontárgyak ennek megfelelően elég vegyes tulajdonosi képet mutatnak. A közterületen elhelyezett tartószerkezetek esetén tulajdonos a települési önkormányzat, de előfordul magánterületen elhelyezett tartószerkezet is, amely esetben a tulajdonos az adott
földterület tulajdonosa.
A tartószerkezetek jellemzően az áramszolgáltató tulajdonában vannak, de kisebb menynyiségben tartószerkezet lehet önkormányzati, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonában is.
Az elosztó hálózat az áramszolgáltató tulajdonában van.
A világítótestek, lámpatestek lehetnek áramszolgáltatói, önkormányzati és más gazdasági társaság tulajdonában.

247/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

A fényforrások általában önkormányzati vagy más gazdasági társaság tulajdonában vannak.

2.22.1.3 A közszolgáltatás ellátásának szervezeti formái
A közvilágítási közszolgáltatást jellemzően a települési önkormányzat látja el a közigazgatási területén, de lehetőség van a kötelezettség átvállalására is.
A közvilágításhoz szükséges elektromos áramot, amennyiben nem szigetszerűen üzemelő
világítóberendezésről van szó, akkor az elosztó biztosítja. Az elosztó feladata a közvilágítási elosztó hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése az elosztó tulajdonába
nem kerülő közvilágítási berendezések elhelyezésével és üzemben tartásával kapcsolatosan. A tűrésen és az együttműködésen kívül - a felek eltérő megállapodása hiányában az elosztó más tevékenységet nem végezhet.
Az elosztó az önkormányzattal szerződéses viszonyban áll. A közcélú közvilágítási használati szerződés keretében a közvilágítási berendezéseknek az elosztó hálózat tartószerkezetein és létesítményeiben történő elhelyezésével, üzemeltetésével összefüggő kérdéseket az elosztó hálózati engedélyes és a külön jogszabályban közvilágításra kötelezett
vagy az e kötelezettséget átvállaló személy megállapodásban rendezik.
A közvilágításra kötelezett díjat fizet az elosztónak. A közvilágítási elosztási díj a közvilágítási elosztó hálózat használata után fizetett díj, amely fedezetet nyújt az elosztónak a
közvilágítási elosztó hálózattal összefüggésben keletkezett költségeire.

248/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

2.22.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
2.22.2.1 Adatok forrása
Az elemzésben szolgáló adatok forrása a Magyar Államkincstár (MÁK) által rendelkezésünkre bocsátott, 2016. évi intézményi beszámolók,
az EBR42 rendszer 2016. évi adatai, továbbá a MÁK és a KSH háttér adatbázisai.
A kiadás adatok az intézményi beszámolókból, a „064010 Közvilágítás” COFOG kód alapján kerültek leszűrésre. Tekintettel arra, hogy az
ún. településüzemeltetési közszolgáltatások (így például a köztemető, a közutak, a közvilágítás stb. üzemeltetése) ellátására kapott költségvetési támogatások egymás között szabadon átcsoportosíthatók, továbbá az ellenőrzés csupán a kapott támogatás megfelelő elköltésére szorítkozik, így az intézmények a könyvelésük során viszonylag nagy mozgástérrel rendelkeznek.

2.22.2.2 Leíró statisztikák
A következő táblázat a rendelkezésre álló adatok feldolgozásának eredményit mutatják településkategória szerint.
99. táblázat: A Közvilágítás biztosítása helyi közszolgáltatás ellátása során felmerülő fajlagos kiadások és a központi költségvetési fajlagos támogatások
összege településméret kategóriák szerint
Fajlagos

A központi költségvetési törvény II.

A központi költségvetési törvény II. mel-

kiadás

melléklet, I.1. bb) pontja szerinti

léklet, I.1. bb) pontja szerinti támogatás,

[Ft/km]

támogatás [Ft/km]

beszámítás után [Ft/km]

Fajlagos működte-

Fajlagos felhalmo-

tési kiadás [Ft/km]

zási kiadás [Ft/km]

1000 fő alatt

223 021

5 990

229 011

320 000

299 012

1000-2500 fő

227 531

11 733

239 264

320 000

278 263

2501-5000 fő

227 405

10 224

237 629

320 000

255 407

5-10ezer fő

253 193

10 293

263 487

320 000

186 415

10-40ezer fő

286 898

38 283

325 182

400 498

108 845

40ezer fő felett

589 638

53 902

643 540

408 875

6 184
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2.22.3. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
A költségek esetében a működési kiadások jellemzők, a költségek besorolásának aktuális
gyakorlata működési és felhalmozási kiadások közé nem jelent problémát az elemzés
szempontjából.
Az adatokból látható kiugrások mögött vagy komolyabb rendszerelem fejlesztések, vagy
nem megmagyarázható nagy könyvelési tételek okozzák (adott esetben hibák is lehetnek).
A hálózathossz a beadott igénylések alapján becsülhető, minőségi kategória nem azonosítható.
A kiadás és a normatíva viszonya megfelelő. A költségek szórása alacsony. Feltehetően a
költségben nagy mozgástér nincsen.
A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a normatíva fedezi a kiadásokat az
adóerőképesség beszámítása után is.
A kiadások alacsonyan tartásában a települések érdekeltek az átcsoportosíthatóság miatt. Emiatt a tény fajlagos költéségszint többé kevésbé hatékonynak tekinthető.
Az ezen felül tapasztalható szórás magyarázatra szorul. A településkategória nem magyaráz. Területileg nem várható magyarázat, műszaki indok bizonyos mértékig magyarázhatja, feltehetően a km-re osztott fajlagos költség nem a legmegfelelőbb mutató. A
lehetséges magyarázat a nem egységes a lefedettség és nem egységes műszaki standardok alkalmazása.
Az alacsony költségszint feltételezhetően nem a szolgáltatás hiányosságaiból fakad, azt
feltehetően mindenhol folyamatosan ellátják a szolgáltatást, földrajzi adottság feltehetően nem befolyásolja a költséget.
A költségek és kifizetett támogatás alapján a rendszer az önkormányzatok számára megfelelő, valószínűleg – főleg a kisebb és szegényebb – önkormányzatok nem érdekeltek a
rendszer megváltoztatásában, mert csökkenne az átcsoportosítható forrásuk.
Az tényadatok további vizsgálata az adatok megbízhatatlansága miatt nem javasolható.
Optimális költségszint a költségadatok magyarázatát jelentő naturáliák nélkül nem adható. Az input és az output műszaki tényezők rendelkezésre állása mellett lehetne ezeket
megfogalmazni és a szolgáltatási szinthez rendelni. Ez történhet modell alapon
(nullbázison) vagy reprezentatív tényadaton. A költségszintek komolyabb feltárása után
az átcsoportosíthatóság megszüntetése javasolható.
A normatívák megítélésében az ismert jó és rossz gyakorlatot folytató önkormányzatok
további mintavételen alapuló vizsgálata javasolható.
A következő ábrák a területi és településcsoporton belüli megoszlásokat mutatják, melyek alapján a fenti megállapítások megtehetők.
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3 000 000

2 500 000

Ft/km

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

1366
580
2629
1169
1829
2296
1374
1342
2960
362
3138
506
2955
1039
139
2024
1735
1613
160
2625
1658
2213
963
2095
306
2741
1873
1303
1409
1997
2021
1628
1082
430
3025
2552
424
2146
777
46
1886
2036
2351
1905
257
1552
754
1299
2562
1601
370
1036
2509
768
2197
1471
829
1839
1923
2456
2961
1285

0

1000 fő alatt

Fajlagos működtetési kiadás [Ft/km]

Fajlagos felhalmozási kiadás [Ft/km]

Fajlagos kiadás [Ft/km]

Közvilágítás fenntartásának támogatása [számított, Ft/km]

26. ábra: Az 1000 fő alatti települések Közvilágítás biztosítása helyi közszolgáltatásra fordított fajlagos kiadása és a költségvetési támogatás a központi
költségvetési támogatások fajlagos összege
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27. ábra: Az 1000 fő feletti települések Közvilágítás biztosítása helyi közszolgáltatásra fordított fajlagos kiadása és a költségvetési támogatás a központi
költségvetési támogatások fajlagos összege
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28. ábra: Közvilágítás biztosítása helyi közszolgáltatás számított vezetékhossza országosan, km (2016)
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29. ábra: Közvilágítás biztosítása helyi közszolgáltatás egyéb működési célú kiadásai országosan, ezer Ft (2015)
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30. ábra: Közvilágítás biztosítása helyi közszolgáltatás felhalmozási célú kiadásai országosan, ezer Ft (2015)
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2.22.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
A finanszírozás a jelenlegi helyzetben a költségek megfelelő fedezetét nyújtja.
Az általános tapasztalat szerint a szolgáltatás színvonalával kapcsolatban komoly problémák rövid távon nincsenek. A finanszírozás felülvizsgálata más szempontok miatt lehet
indokolt, de ezeket a problémákat - melyek a hosszú távú finanszírozhatóságot és az
egységes szolgáltatásnyújtást érintik – a jövőben kell feltárni.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nem látható a biztosított szolgáltatási színvonal, a hálózati lefedettség, az infrastruktúra állapota és hosszú távú fenntarthatósága.
Ezek figyelembe vételével olyan rendszer kialakítása javasolható, ami ezeket a jellemzőket a költségekkel és a finanszírozás mértékével összemérhetővé teszi.
A szolgáltatási szintet meg kell vizsgálni szubjektív és objektív eszközökkel. Szükséges
egyrészt a lakosság bevonás a minimális és optimális szolgáltatási szint követelményeinek és költségeinek megállapításához.
Emellett fel kell mérni a szoláltatás minősét a rendelkezésre álló szakmai sztenderdeknek
megfelelően is. Ennek a vizsgálatnak első lépéseként célszerű az alacsony műszaki és
szakmai követelményeket igénylő az önkormányzatok által is elvégezhető megoldását
megkeresni. Ezáltal kis költséggel, de valamilyen előzetesen kialakított egység módszertan szerint ki tud rajzolódni országos szinten a szolgáltatás minősége. Az előzetes felmérés tapasztalatai alapján elvégezhető egy magasabb műszaki igényű.
Ugyanilyem módszerrel előzetesen elvégezhető a hálózat állapotának vizsgálata és a
hosszú távú fenntarthatóságának vizsgálata.
Javasolt az önkormányzatok által elvégzett vizsgálatok alapján a szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési és pótlási terv elkészítése, mely tartalmazza az esetlegesen nem
lefedett területeken a szolgáltatás kiépítésének tervezete.
A gördülő fejlesztési tervet költség oldalát mindenképpen objektívan, a rendelkezésre álló
források figyelembe vétele nélkül elkészíteni és csak ezután vizsgálni a forrásbevonás
lehetőségeit. A gördülő fejlesztési terv realitását ellenőrizni kell.
A források hozzárendelésénél így figyelembe lehet venni a biztosított normatívát, az önkormányzatok egyéb forrásait, az egyéb közszolgáltatásoktól átcsoportosítható forrásokat.
Mindezen döntéseket a lakossági igényeknek megfelelően kell meghozni, integráltan és
priorizáltan kezelve az önkormányzatok által ellátandó összes feladatot, de a minimális
szolgáltatási szint követelményének teljesülését is.
A felmérések elvégzése nélkül nem állapítható meg korrekt módon a szolgáltatás elvégzésének és fenntartásának költsége és a finanszírozás elégségessége sem ítélhető meg.
Az indokolt finanszírozási igény megállapítását a hosszú távú fenntarthatóságra vonatkozóan javasolt elkülönítve az üzemeltetési, pótlási és fejlesztési feladatokra megtenni.
A felmérések elvégzésének feltétele mellett javasolt a finanszírozást elkülöníteni a fent
bemutatott feladatokra vonatkozóan.
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2.23. HELYI KÖZUTAK FENNTARTÁSA
A helyi közutak fenntartása helyi közszolgáltatás definícióját az 1. kutatási célterület
ajánlása tartalmazza a javasolt szolgáltatási szintek bemutatásával együtt. Az alábbiakban a finanszírozási rendszerrel kapcsolatos háttérinformációk és ajánlások kerülnek bemutatásra.

2.23.1. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A közszolgáltatás hatályos finanszírozási rendszerének értékelése során az alábbi kérdések kerültek megvizsgálásra:


Milyen forrásokból érkeznek bevételek a közszolgáltatás finanszírozására?



Milyen kalkulációs módszerrel kerül meghatározásra a költségvetési működési támogatás?



Milyen szervezeti formák jellemzők a szolgáltatás megvalósításában, és ez hogyan
befolyásolja a finanszírozási megoldást?

2.23.1.1 Bevételek forrásai és kalkulációs módszere
Központi költségvetés
A helyi közutak fenntartásának központi támogatását a Kvt. 2. mellékletének I.1.(bd)
alpontja szabályozza. A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján
település-kategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.
100. táblázat: Településkategóriánként számított nettó működési kiadások (2014.)

Településkategória

fajlagos támogatás

Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város

forint/km
470 000

10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település

295 000

10 001 fő lakosságszám alatti település

227 000

A bevételek a településüzemeltetési támogatásokon belül átcsoportosíthatók.
A támogatás számításánál a beszámításra, kiegészítésre vonatkozó szabályozásokat alkalmazni kell.
A központi költségvetés
A Kvt. 3. melléklete II. 2. c pontja alapján pályázati úton igényelhető támogatás a
belterületi utak, hidak, járdák felújítására, karbantartására Budapest Főváros Önkormányzata kivételével. A maximális összeg a következő lehet:


fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 50,0 millió forint,



megyei jogú városok esetében 40,0 millió forint,



10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések esetében 30,0 millió forint,
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10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15,0 millió forint.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.
A Kvt. 3. melléklete II. 12. pontja alapján (2017. Kvt.) pályázati úton igényelhető
támogatás kistelepülési önkormányzatok (2000 fő alatti) alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására település belterületén út, híd, járda építésére, felújítására, karbantartására, ha az önkormányzat adóerő képessége 12000 forintnál alacsonyabb.
Európai Uniós fejlesztési támogatás
Európai Uniós (elsősorban TOP-os) forrásból pályázat útján támogatás nyerhető önkormányzati utak építésére, felújítására, amely az érvényben lévő támogatási szabályok
szerint a tag-állam által nyújtott társfinanszírozással valósulhat meg. A pályázatokhoz
szükséges önrészt részben az önkormányzatok saját költségvetésükből, részben a központi költségvetésből erre elérhető támogatásból fedezik.
Ellátottak hozzájárulása ez esetben nem releváns.
Önkormányzat hozzájárulása
A központi költségvetési és európai uniós források felhasználása után szükséges kiegészítések forrása az önkormányzat hozzájárulása.

2.23.1.2 A közszolgáltatás működtetéséhez szükséges vagyontárgyak birtoklása
A helyi közutak a közúti közlekedésről szóló 1988. szóló I. törvény (a továbbiakban Kkt.)
alapján a helyi önkormányzatok tulajdonának törzsvagyon részét képezik. A nemzeti vagyonról szóló törvény (a továbbiakban: Nvtv.) a helyi közutat és műtárgyait a nemzeti
vagyonba sorolja.
A törzsvagyon hasznosítása és elidegeníthetősége szabályokhoz kötött. Alapvetően a helyi közút nem forgalomképes, így elidegenítésére nem kerülhet sor. Hasznosítását, vagyonkezelését- amennyiben erre sor kerül- csak a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő jogi személy végezheti.
A helyi közút építtetője az önkormányzat, illetve a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. lehet a Kkt. alapján. A Kkt. részletesen szabályozza, hogy a beruházás során létrejött vagyonelemek, megszerzett földterületek milyen eljárással kerülnek az építtetőtől az
önkormányzat tulajdonába.

2.23.1.3 A közszolgáltatás ellátásának szervezeti formái
A Kkt. alapján a helyi közutak tekintetében közútkezelő a helyi önkormányzat, vagy a
fenntartásra, a fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a helyi önkormányzat 100%-os
részesedéssel rendelkezik. Az egyes önkormányzatok esetén gyakran külön szervezet
látja el az üzemeltetési, valamint a rekonstrukciós, fejlesztési feladatokat.

2.23.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
2.23.2.1 Az Adatok forrása
Az elemzésben szolgáló adatok forrása a Magyar Államkincstár (MÁK) által rendelkezésünkre bocsátott, 2016. évi intézményi beszámolók, az EBR42 rendszer 2016. évi adatai,
továbbá a MÁK és a KSH háttér adatbázisai.
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A kiadás adatok az intézményi beszámolókból a következő COFOG kódok alapján kerültek
leszűrésre:


045120 Út, autópálya építése,



045130 Híd, alagút építése,



045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása,



045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása,



045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartás.

Tekintettel arra, hogy az ún. településüzemeltetési közszolgáltatások (így például a köztemető, a közutak, a közvilágítás stb. üzemeltetése) ellátására kapott költségvetési támogatások egymás között szabadon átcsoportosíthatók, továbbá az ellenőrzés csupán a
kapott támogatás megfelelő elköltésére szorítkozik, így az intézmények a könyvelésük
során viszonylag nagy mozgástérrel rendelkeznek.
Az adatok értelmezésekor további problémát jelent, hogy ugyan a COFOG kódokra könyvelhető tételek a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben definiálásra kerültek, az intézmények nem feltétlen azokat nem feltétlen azonos módon értelmezik. Ehhez hozzájárulhat,
hogy a rendelet viszonylag gyakran változik, így az évenkénti korrekt összehasonlíthatóság sem teljesülhet teljes mértékben. Erre jó példa a „045161 Kerékpárutak üzemeltetése,
fenntartása”
COFOG
2016
január
1-i
bevezetése.
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2.23.2.2 Leíró statisztikák
A következő táblázat a rendelkezésre álló adatok feldolgozásának eredményit mutatják településkategória szerint.
101. táblázat: A Helyi közutak fenntartása helyi közszolgáltatás ellátása során felmerülő fajlagos kiadások és a központi költségvetési fajlagos támogatások összege településméret kategóriák szerint
A központi
045160 Köz045120 Út,

045130 Híd,

utak, hidak,

autópálya

alagút épí-

alagutak

építése

tése

üzemeltetése,

[Ft/km]

[Ft/km]

fenntartása
[Ft/km]

045161 Ke-

045170 Par-

rékpárutak

koló, garázs

üzemeltetése,

üzemeltetése,

fenntartása

fenntartása

[Ft/km]

[Ft/km]

A központi

költségvetési

költségvetési

törvény II.

törvény II.

melléklet,

Teljes fajla-

melléklet,

I.1. bd)

gos [Ft/km]

I.1. bd)

pontja sze-

pontja sze-

rinti támoga-

rinti támoga-

tás, beszámí-

tás [Ft/km]

tás után
[Ft/km]

1000 fő alatt

70 634

0

309 223

756

280

380 894

227 000

218 469

1000-2500 fő

141 483

1 076

429 943

4 414

2 947

579 863

227 000

208 363

2501-5000 fő

376 005

0

551 585

2 948

7 089

937 627

227 000

197 069

5-10ezer fő

405 018

681

486 292

1 459

5 386

898 837

227 000

156 274

10-40ezer fő

766 158

572

933 029

53 466

35 932

1 789 156

302 315

122 308

2 347 346

159 366

1 633 349

10 820

946 303

5 097 184

445 019

16 762

40ezer fő felett
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102. táblázat: A Helyi közutak fenntartása helyi közszolgáltatás teljes 2016. évi kiadásának alap
statisztikai mutatói településméret kategóriák szerint
átlag

medián

szórás

relatív szórás

1000 fő alatt

758 117

225 606

2 071 346

273,22%

1000-2500 fő

814 484

295 575

1 337 900

164,26%

2501-5000 fő

1 130 616

482 642

1 610 583

142,45%

5-10ezer fő

1 093 888

437 873

1 595 862

145,89%

10-40ezer fő

1 839 459

1 030 501

2 380 184

129,40%

40ezer fő felett

4 505 108

2 709 528

4 381 089

97,25%

924 197

263 660

1 925 795

208,37%

Összesen

2.23.3. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
A működési kiadások szórása-és a felhalmozási kiadások szórása alapján a két
kategória nincs tartalmilag, műszakilag elválasztva. A jelentős azon önkormányzatok száma, akik ilyen célú felhasználást nem könyveltek, ez főleg működési kiadás esetén jelez problémát, ezek 0 Ft költséggel szerepelnek a vizsgálatban. (lásd térképek)
A COFOG és számviteli számlaosztályok szerinti megközelítés is azt mutatja, hogy nincs
egységes megközelítés a témában. A normatíva a kiadásokhoz képest igen alacsony, a normatíván felüli kiadások könyvelése feltételezhetően megfelelő.
Területi különbség a vizsgálatok alapján nem érzékelhető.
A hálózathossz a beadott igénylések alapján becsülhető, az állapotadatra, üzemeltetés
fenntartás színvonalára adat azonban nincsen.
Csak a teljes fajlagos költség elemezhető, de ennek elemzéséhez egy év adata még nem
alkalmas.
A hosszra vetített normatíva a közvilágítással összehasonlítva igen alacsony, a kis adóerejű településeken a normatíva feletti kiadás feltehetően az átcsoportosításból származik, és tényleges saját ráfordítás ennél jóval alacsonyabb.
Az adat értelmezéséhez egy olyan hosszú idősor szükséges, mint a felújítások átlagos
gyakorisága, így a hálózat minden elem ilyen idősoron felújításra kerülne, ami megfelelő
átlagot eredményez.
Ebben az esetben viszonyítási pont lehet az országos közutak esetében mellékutaknál
alkalmazott kb 1,5 mFt/km üzemeltetési-karbantartási és kb. 25mFt/km felújítási ciklusra
eső fajlagos költség. Ez extrém hosszú felújítási ciklus mellett is bőven 2 mFt/km felett
van, bár műszakilag nyilván többletfeladatokat és igényeket takar. De ezt figyelembe
véve is igen nagy az eltérés a tényadatokhoz képest.
A jelenlegi átlag tartalom szempontjából nem értelmezhető, mivel a felhalmozási kiadásokkal érintett hossz nem ismert.
Az költségek mögötti tényleges tevékenység nem áll rendelkezésre, a költségek önmagukban ezért nem elemezhetők.

261/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

Átlagos működési kiadás korrelál a kapott normatívával a kisebb települések esetében,
de magas szórás mellett.
Település méret szerint vonható le következtetés: a település méret növekedésével
nő az átlagos adóerő. Az átlagos adóerő növekedése mellett jelentősen növekszenek a közútra fordított kiadások, annak ellenére, hogy a kifizetett normatíva
csökken.
A kiadásoknak optimális szintje nem értelmezhető: a működési és felhalmozási kiadás
nincs szétválasztva, illetve az adóerő növekedésével nő a kiadás. Valódi korreláció az
adóerő és a normatíva feletti ráfordítás között lehet, ez azt mutatja, hogy a ténylegesen
szükséges és fontos kiadások történnek.
A csoporton belüli eltérést megvizsgáltuk a normatíva levonás függvényében, de csak
nagy településméret esetén mutat kapcsolatot a kettő.
Kisebb település méret esetében a felismerhető, hogy a működési kiadás a normatíva
szintjével mutat közelséget, feltehetően a gyakorlat szerint a felhalmozási kiadások ezen
kívüli forrásból történnek. Nagyobb település esetében a működési kiadás elszakad a
normatívából, de az indokolt, szükséges szint nem becsülhető, nem látható az adatokból,
hogy hol lenne az optimum.
Az adóerő és a kiadások kapcsolatából arra lehet következtetni, hogy a jelenlegi
normatíva feltehetően alulbecsült, ez az közvilágitás fajlagos támogatásával összehasonlítva is szembetűnő.
Az átcsoportosítások mértéke nem lett vizsgálva, mert erre vonatkozóan adat nincsen.
A lenti ábrák a területi megoszlás, a COFOG és költségnemek szerinti működési és felhalmozási kiadások elkülönítésére vonatkozó megállapításokra, illetve az adóerő képesség és a kiadások kapcsolatára vonatkoznak.
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103. táblázat: A településméret és az adóerő miatti levonás szerint rendezett fajlagos teljes költség (a -120% nem tévedés, illetve lehet kapni támogatás
kiegészítést is)
-120%

-110%

-105%

-100%

-95%

-85%

-60%

-40%

-20%

-10%

15%

30%

336 644

851 236

934 411

324 800

309
932

415
511

907
474

684 163

327 081

410 087

374 972

279 643

380 894

1000-2500 fő

1 052 631

2 176 934

898 950

1 136
085

694
436

634
655

629
860

456 022

591 081

701 743

488 301

401 274

579 863

2501-5000 fő

3 078 669

2 952 948

2 412
546

1 353
452

761
334

1 545
248

883
193

800 451

698 366

609 153

670 251

722 365

937 627

5-10ezer fő

4 569 312

393 629

997 456

2 601
650

462
719

1 025
577

428
290

1 246 556

1 076 375

476 754

560 649

1 401 577

898 837

10-40ezer fő

4 015 299

2 928 161

3 286
790

2 376
972

1 297
907

1 554
269

684
501

724 114

1 127 672

755 490

802 795

267 032

1 821 383

11 050 640

4 602 184

3 560
092

3 377
853

2 954
937

5 623 925

3 358 342

2 650
844

3 020
205

1 527
571

1000 fő alatt

40ezer fő felett

1 589
700
1 145
898

832
662
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3 962 808
805 569

752 362

603 376

504 484

424 652

1 357 662
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31. ábra: A települések a Helyi közutak fenntartása helyi közszolgáltatásra fordított fajlagos működési kiadásai (COFOG szerint)
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32. ábra: A települések a Helyi közutak fenntartása helyi közszolgáltatásra fordított fajlagos felhalmozási kiadásai (COFOG szerint)
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2.23.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
A finanszírozás megfelelőséges a jelenlegi helyzetben nehezen ítélhető meg. Az adatok
tekintetében megállapítható, hogy az önkormányzatok adóerejük növekedésével egyre
többet költenek erre a célra, de az már nem határolható el, hogy ezt milyen céllal teszik.
Az adatok alapján nem határozható meg az indokolt költségek szintje, ami a finanszírozás összegszerű javaslatát adhatná, mivel az üzemeltetési és felújítási feladatok az elválasztott számviteli kategóriák ellenére nem különülnek el. Az indokolt szint tervezői becsléssel sem állapítható meg, mivel az utak műszaki jellemzői és állapota nagyon nagy
mértékben szór, illetve nem ismert a felhalmozódott elmaradt felújítás mértéke.
A finanszírozás felülvizsgálata indokolt, de ezeket a problémákat teljes körűen - melyek a
hosszú távú finanszírozhatóságot és az egységes szolgáltatásnyújtást is érintik – a csak
további vizsgálatokkal lehet feltárni.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nem látható a biztosított szolgáltatási színvonal, a hálózati lefedettség, az infrastruktúra állapota és hosszú távú fenntarthatósága.
Ezek figyelembe vételével olyan rendszer kialakítása javasolható, ami ezeket a jellemzőket a költségekkel és a finanszírozás mértékével összemérhetővé teszi.
A szolgáltatási szintet meg kell vizsgálni szubjektív és objektív eszközökkel. Szükséges
egyrészt a lakosság bevonás a minimális és optimális szolgáltatási szint követelményeinek és költségeinek megállapításához.
Emellett fel kell mérni a szolgáltatás színvonalát a rendelkezésre álló szakmai
sztenderdeknek megfelelően is. Ennek a vizsgálatnak első lépéseként célszerű az alacsony műszaki és szakmai követelményeket igénylő az önkormányzatok által is elvégezhető megoldását megkeresni. Ezáltal kis költséggel, de valamilyen előzetesen kialakított
egység módszertan szerint ki tud rajzolódni országos szinten a szolgáltatás minősége. Az
előzetes felmérés tapasztalatai alapján elvégezhető egy magasabb műszaki igényű.
Ugyanilyen módszerrel előzetesen elvégezhető a hálózat állapotának vizsgálata és a
hosszú távú fenntarthatóságának vizsgálata.
Javasolt az önkormányzatok által elvégzett vizsgálatok alapján a szolgáltatásra
vonatkozó gördülő fejlesztési és pótlási terv elkészítése, mely tartalmazza az esetlegesen nem lefedett területeken a szolgáltatás kiépítésének tervezete.
A gördülő fejlesztési tervet költség oldalát mindenképpen objektívan, a rendelkezésre álló
források figyelembe vétele nélkül elkészíteni és csak ezután vizsgálni a forrásbevonás
lehetőségeit. A gördülő fejlesztési terv realitását ellenőrizni kell.
A források hozzárendelésénél így figyelembe lehet venni a biztosított normatívát, az önkormányzatok egyéb forrásait, az egyéb közszolgáltatásoktól átcsoportosítható forrásokat.
Mindezen döntéseket a lakossági igényeknek megfelelően kell meghozni, integráltan és
priorizáltan kezelve az önkormányzatok által ellátandó összes feladatot, de a minimális
szolgáltatási szint követelményének teljesülését is.
A felmérések elvégzése nélkül nem állapítható meg korrekt módon a szolgáltatás elvégzésének és fenntartásának költsége és a finanszírozás megfelelősége sem ítélhető meg.
Az indokolt finanszírozási igény megállapítását a hosszú távú fenntarthatóságra vonatkozóan javasolt elkülönítve az üzemeltetési, pótlási és fejlesztési feladatokra megtenni.
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A felmérések elvégzésének feltétele mellett javasolt a finanszírozást elkülöníteni a fent
bemutatott feladatokra vonatkozóan. Ez indokolható azzal, hogy az egyes településeken
nagyon nagy mértékben eltérhet a felújítások nagyságrendje, ami egy elkülönített forrással kezelhetővé és tervezhetővé válik.
Az üzemeltetési feladatok és az ahhoz rendelt finanszírozás lehatárolását célszerű a legegyszerűbb üzemeltetési feladatok (burkolattisztítás, síkosságmentesítés, kaszálás), a
közlekedésbiztonság biztosítása és a színvonal fenntartása mentén meghatározni. A felújítási és fejlesztési feladatokat csak tervezetten, ellenőrizetten és indokoltan javasolt
finanszírozni.
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2.24. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi közszolgáltatás definícióját az 1. kutatási célterület ajánlása tartalmazza a javasolt szolgáltatási szintek bemutatásával együtt. Az
alábbiakban a finanszírozási rendszerrel kapcsolatos háttérinformációk és ajánlások kerülnek bemutatásra.

2.24.1. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA
A közszolgáltatás hatályos finanszírozási rendszerének értékelése során az alábbi kérdések kerültek megvizsgálásra:


Milyen forrásokból érkeznek bevételek a közszolgáltatás finanszírozására, ideértve
az igénybe vevők által fizetett díjakat, és a vissza nem térítendő felhalmozási célú
támogatásokat is? Ki határozza meg ezen bevételek (főleg a díjtételek) szintjét?



Milyen kalkulációs módszerrel kerül meghatározásra a költségvetési működési támogatás?



Milyen szervezeti formák jellemzők a szolgáltatás megvalósításában, és ez hogyan
befolyásolja a finanszírozási megoldást?

Bár mind a 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.), mind a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Öt.) az önkormányzatok által ellátandó közfeladatok közé sorolja a hulladékgazdálkodást, a Ht. is kiemeli, hogy a közfeladatot az önkormányzat közszolgáltató kiválasztásával látja el.
Az önkormányzat feladata a hulladékgazdálkodáson belül a közszolgáltató kiválasztása
(közbeszerzési eljárással, vagy kijelöléssel), a közszolgáltatási szerződés megkötése, a
hulladékgazdálkodás helyi szintű részletszabályainak megalkotása, valamint az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezése. Állami hulladékgazdálkodási közfeladat ezzel szemben a közszolgáltatás országos szintű megszervezése, melynek keretében meghozott jogszabályok, tervek minimumkövetelményeinek való megfelelés a közszolgáltatók minősítési engedélyének megadásának alapja. Az állam ezen feladatait alpavetően a Koordináló Szerven (NHKV) keresztül látja el.
A Ht. által definiált hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tehát a települési önkormányzatok (vagy azok társulásai) által kiválasztott közszolgáltatók látják el.

2.24.1.1 A közszolgáltatás finanszírozására rendelkezésre álló források
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer finanszírozására több forrásból érkeznek bevételek:


Az elsődleges bevételi forrást a hulladékkezelési közszolgáltatási díj jelenti,
melyet a közszolgáltatást igénybe vevők kötelesek fizetni az NHKV felé. A közszolgáltatási díj meghatározásának szabályait a Ht. mellett a 64/2008. (III. 28.)
Korm. rendelet tartalmazza, melyek alapelvként határozzák meg az alábbiakat:
A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy
a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez
szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének,
valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges
költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és
b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására,
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valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra.
Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési, illetőleg önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése
folyamatában keletkező melléktermékek, így különösen a hulladéklerakó
gáz, komposzt, valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevételt.
A közszolgáltatási díjat a vegyes hulladék mennyiségével arányosan kell meghatározni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló
szerv szedi be.
A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.


Az önkormányzatnak lehetősége van a szolgáltatást igénybe vevők számára a
közszolgáltatási díj tekintetében kedvezményeket alkalmazni. Ebben az esetben a
kedvezmény miatt kieső közszolgáltatási díjat az NHKV irányába köteles megfizetni.



A hulladékgazdálkodási tevékenység eredményeként létrejövő haszonanyag értékesítéséből származó bevétel az OHKT-ban meghatározott mennyiség mértékéig az NHKV-nál keletkezik. Erre vonatkozóan NHKV hasznosító szervezetekkel
köt szerződést az egyes haszonanyagokra, akiknek a közszolgáltató a begyűjtött
haszonanyagot (az OHKT-ban meghatározott minimális mennyiségben) köteles
átadni (13/2016. (V. 24.) NFM rendelet 1. melléklet 1.2.8.). A vonatkozó rendeletek alapján a közszolgáltató által értékesített haszonanyagból származó bevétellel
a szolgáltatási díj csökkentendő.



Mivel a beszedett közszolgáltatási díjak, illetve a haszonanyag értékesítéséből
származó bevételek rendszerint nem fedezik a közszolgáltatás ellátásának költségét az NHKV működési hiányának megfelelő támogatás nyújtása szükséges a
központi költségvetésből a rendszer folyamatos működtetéséhez (A 2017. évi
költségvetésben 5,7 milliárd forint volt előirányozva az NHKV működési támogatására, illetve további 2 milliárd forint az átmeneti közszolgáltatást ellátók támogatására).



A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megfelelő színvonalon történő ellátásához
szükséges beruházások esetében egyre inkább dominánssá válik, hogy azokat az
önkormányzatok, vagy önkormányzatok társulásai valósítják meg. A beruházások
forrása döntő többségében az Európai Unió által fejlesztések megvalósítására
nyújtott támogatás, amely az érvényben lévő támogatási szabályok szerint a
tagállam által nyújtott társfinanszírozással valósulhat meg. A pályázatokhoz szükséges önrészt kisebb részben az önkormányzatok saját költségvetésükből, nagyobb részben a központi költségvetésből erre elérhető támogatásból fedezik.

2.24.1.2 A közszolgáltatás finanszírozása
A felsorolt, a rendszerbe érkező, azt finanszírozó bevételek (kevés kivételtől – közszolgáltató által közvetlenül értékesített haszonanyag, közszolgáltató közvetlen önkormányzati, vagy állami támogatása – eltekintve) jellemzően nem közvetlenül érkeznek a közszolgáltatóhoz.
A közszolgáltató feladatainak ellátását alapvetően tehát az NHKV által számára megfizetett szolgáltatási díj finanszírozza. Ennek kiszámításának módját a 13/2016. (V. 24.) NFM

269/276. oldal

3. célterület:
Javaslat a helyi közszolgáltatások finanszírozásának (normatíva) felülvizsgálatára

rendelet szabályozza. A rendelet kimondja, hogy a szolgáltatási díjnak fedezetet kell
nyújtania a közszolgáltató által ténylegesen ellátott közszolgáltatási feladatra (melyről a
közszolgáltató rendszeresen adatot szolgáltat az NHKV felé).
A szolgáltatási díj számítása a rendeletben meghatározott standard díjon (jelenleg 2,737
Ft/liter23) – amely az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT)
meghatározott minimális szolgáltatási színvonalat hivatott fedezni -, illetve különböző, a
feladat ellátásának színvonalához tartozó pozitív és negatív korrekciós tényezőkön alapul.
A korrekciós tényezők között figyelembe veszik az ellátott közszolgáltatási terület népességszámát, illetve – elhanyagolható mértékben – népsűrűségét is.
A szolgáltatási díj számításához alkalmazott korrekciós tényezők felsorolását és számítási
metódusának rövid leírását a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet mellékletei tartalmazzák.

2.24.1.3 A közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyontárgyak tulajdonlása
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt eszközök, járművek és létesítmények vonatkozásában az NHKV a közszolgáltatók és önkormányzatok adatszolgáltatásán alapuló részletes vagyonkataszterrel rendelkezik.
Bár az NHKV vagyonkatasztere nem nyilvános, így a vagyontárgyak tulajdonviszonyairól
pontos kép nem kapható, szakértői tapasztalatok alapján a vagyontárgyak tulajdoni viszonyai vegyes képet mutatnak:


Legnagyobb részben önkormányzati, vagy önkormányzati társulások általi tulajdon fordul elő. Ezt erősíti, hogy az EU pályázatok esetében előírás, hogy a beszerzett vagyontárgyaknak az önkormányzatok, vagy azok társulásainak tulajdonába
kell kerülnie. Az önkormányzati tulajdonban lévő eszközöket a közszolgáltatás ellátásához a közszolgáltatók bérleti, vagy vagyonkezelési szerződésen keresztül
tudják felhasználni. A konkrét konstrukciótól függően a közszolgáltató a vagyontárgyak tulajdonosának bérleti/vagyonkezelési díjat fizet, mely vagyonkezelés
esetében fedezetet nyújt a pótlási költségekre is.



A közszolgáltatók – elsősorban kisebb értékű eszközök (pl. gyűjtőedények), vagy
járművek – saját maguk is szereznek be vagyontárgyakat, melyek saját tulajdonukba kerülnek. A saját beszerzés jelentősége a nonprofit működés, a kötelező
önkormányzati, vagy állami tulajdonlás, illetve a közszolgáltatók bevételeinek korlátozása miatt az utóbbi időszakban nem jellemző.



Gyakori, hogy a közszolgáltatás ellátásának részét képező hulladékkezelési feladatot a közszolgáltató – saját eszközök hiányában – a hulladék hulladékkezelőnek
történő átadásával (és hulladékkezelési díj megfizetésével) végzi el. Az alkalmazott kezelő berendezések, létesítmények állhatnak a hulladékkezelő tulajdonában.



Egyes közszolgáltatók esetében a közszolgáltatási szerződések tartalmazták, hogy
a gyűjtőedények, házi komposztálásra alkalmazott eszközök a felhasználók tulajdonába kerülnek (a lakosnak meg kell vásárolnia azt, így elhasználódása esetén
pótlásáról is neki kell gondoskodnia).



A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt vagyontárgyak esetében az állami tulajdonlás nem jellemző.

2.24.1.4 A közszolgáltatás megvalósításában jellemző szervezeti formák
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására a települési önkormányzat
minősítési- és az OHKT-nak való megfelelőségi engedéllyel rendelkező közszolgáltatóval
köt közszolgáltatási szerződést. Településenként csak egy közszolgáltatási szerződés köt23

azaz a szolgáltatási díj a közszolgáltatási területen a közszolgáltatási szerződésekben
szereplő edény űrtartalom alapján kerül kiszámításra
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hető (azaz a közszolgáltató – és alvállalkozói – tevékenységének a közszolgáltatás teljes
folyamatát le kell fednie). A közszolgáltató kiválasztása a Kbt. előírásainak megfelelően
(azaz közbeszerzéssel, vagy a feltételek fennállása esetében kijelöléssel) történhet. Közbeszerzési eljárás lefolytatásánál problémát jelenthet a versenyeztetés feltételeinek
meghatározása, hiszen a közszolgáltatási díj meghatározása nem az önkormányzat feladata, illetve a közszolgáltató feladatát finanszírozni hivatott szolgáltatási díj mértékének
megállapítása, a díj megfizetése sem feladata.
A Ht. 90.§ (8) bekezdése előírja, hogy a közszolgáltatást csak nonprofit gazdasági társaság végezheti el.
Az NHKV integrációs törekvései során, az OHKT előírásainak való megfelelés érdekében a
megfelelőségi engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási közszolgáltatók száma jelentősen lecsökkent, a (több alvállalkozóval dolgozó) regionális közszolgáltatók váltak jellemzővé.
A szolgáltatási díj meghatározásakor a közszolgáltató által ellátott teljes közszolgáltatási
területet veszik figyelembe, azaz annak egészére vonatkozóan számítják ki a pozitív és
negatív korrekciós tényezők használatával a szolgáltatási díjat. A korrekciós tényezők
jutalmazzák a minél nagyobb ellátott közszolgáltatási területet (lakosságszám alapján),
illetve kis mértékben kompenzálják az alacsonyabb népsűrűségű területen várható magasabb fajlagos gyűjtési költségeket is.

2.24.2. A KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
A helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program keretében a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás költségszerkezetére vonatkozó adatokat az azokkal rendelkező szervezetek adatvédelmi okokra hivatkozva nem biztosították olyan területi részletezettséggel,
hogy a költségszerkezet vizsgálat elvégezhető legyen, illetve a kutatás során gyűjtött,
publikusan elérhető naturális és pénzügyi adatok sem teszik lehetővé egy részletes elemzés lefolytatását. Ennek megfelelően nullbázisú költségvetés összeállítása, a költségek
„mintaszolgáltatókón” keresztül egyes szolgáltatási szintekhez történő rendelése sem
lehetséges.
Az egyetlen települési megosztásban elérhető mutató (A lakosságtól elszállított települési
hulladék (kg) – települési szinten) nem teszi alkalmassá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szolgáltatási színvonalának, illetve a közszolgáltatás ellátásának hatékonyságának ellátásának összehasonlítását települési, vagy térségi szinten.
A MEKH-től megkapott adatok közszolgáltató méret (ellátott lakosságszám) szerinti csoportosításban kerültek átadásra, ami alapján területi különbségtétel nem tehető.
Legalább az egyes településeken (szolgáltatási területeken) keletkező hulladék mennyisége, az egyes szelektíven gyűjtött frakciók mennyisége, a gyűjtési gyakoriságokra vonatkozó adatok szükségesek lennének a helyi közszolgáltatás színvonalának elemzéséhez.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egészének vizsgálatához ezeken felül további, a
begyűjtött hulladék szállítására, kezelésére vonatkozó adatok is szükségesek lennének.
Jelenleg a MÁK által gyűjtött hulladékgazdálkodáshoz tartozó bevétel és kiadás
adatok állnak rendelkezésre önkormányzati szinten.
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának intézményi sajátosságai miatt annak
bevételeinek és kiadásainak döntő többsége nem, vagy nem egyértelmű módon jelenik
meg az önkormányzatok költségvetésében (közszolgáltatási díj, szolgáltatási dj, értékesítési és egyéb bevételek), így kizárólag ezen adatok alapján a közszolgáltatás költségszerkezete, hatékonysága nem elemezhető.
A meglévő adatok kiadási oldalon feltételezhetően az önkormányzatok által a lakosságnak, vagy az önkormányzati tulajdonban lévő közszolgáltatónak nyújtott támogatásokat,
a beruházásokhoz kapcsolódó pénzáramokat (pl. EU-s projektek kedvezményezettjei önkormányzatok, vagy önkormányzati társulások, így ezen támogatások megjelennek) tartalmazzák, illetve amennyiben a közszolgáltatóval való megállapodás így született, a pótlási költségek is megjelenhetnek. Az üzemeltetési és karbantartási költségek az önkormányzat költségvetésében nem jelennek meg, azokat az önkormányzat alapesetben nem
is finanszírozza (az NHKV teszi ezt meg a szolgáltatási díjon keresztül).
A bevételek között megjelennek az EU-s támogatások, illetve a közszolgáltató által az
eszközök, illetve a létesítmények használatára fizetett bérleti díj, azonban ezek pontos
tartalma nem ismert.
Amennyiben a tulajdonos önkormányzat a közszolgáltatóval (működtetővel) vagyonkezelési szerződést kötött, a pótlási költségek sem jelennek meg közvetlenül az önkormányzati költségvetésben. Mivel ezen szerződések, struktúrák nem ismertek (illetve települési
szintre való megosztása is problémás lenne a gyakori társulási tulajdonlás miatt), a meglévő MÁK adatok alapján részleteiben nem elemezhetők.
A MEKH adatszolgáltatása adatvédelmi okokból nem tartalmazhat olyan információt,
amelyből egyes közszolgáltatók teljesítményére vonatkozó konkrét információk megismerhetők (így természetesen települési szintű bontás sem kerülhetett átadásra).
Egyéb mutatók hiánya:


Nem ismertek a jelenlegi közszolgáltatási területek, az egyes településeken ellátott valós szolgáltatási szintek, illetve az ehhez tartozó költségek. Az átadott adatok alapján településméretek szerinti átlagos szolgáltatási szintek határozhatóak
csak meg. Az pusztán az egy évre vonatkozó költségek alapján nem határozható
meg, hogy a jelenlegi szolgáltatási szintre fordított költségek annak hosszú távú
fenntartását biztosítják-e (esetleg nem túlzóak-e valamilyen hatékonysági probléma miatt).



További problémát jelent, hogy a MEKH adatbázisában szereplő adatok nem fedik
le teljes körűen a szolgáltatási szintek jellemzéséhez szükséges naturáliákat.



Nem áll rendelkezésre települési, vagy közszolgáltatói szinten adat a jelenlegi
szolgáltatási szint ellátásához igénybe vett eszközökre (erőforrásokra).



Adatok hiányában a közszolgáltatókra vonatkozó klaszterelemzés nem készülhetett, minta szolgáltatók nem kerültek meghatározásra.

Az alábbi táblázat foglalja össze a közszolgáltatás ellátása kapcsán meghatározott két
szolgáltatási szint értékeléséhez használható, az erőforrásokra vonatkozó mutatókat. A
táblázatban az egyes erőforrások mellett az tüntettük fel, hogy a naturális mutató mellett
milyen költségadatok ismeretében lehetne elemezni a meghatározott szolgáltatási szint
fenntartásának költségét:
104. táblázat: Szolgáltatási szintek fenntartásának költségadatai

Szolgáltatási
szint
1. szolgáltatási

Erőforrás

Költség megnevezése

Vegyeshulladék-gyűjtő edényzet

Pótlás, edényzet tisztításának költsége
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Szolgáltatási
szint
szint

2. szolgáltatási
szint

Erőforrás

Költség megnevezése

Vegyeshulladék-gyűjtő/szállító
jármű
Zöldhulladék-gyűjtő/szállító
jármű
Szelektív hulladék gyűjtő/szállító jármű
Házhozmenő szelektív gyűjtés
edényzete
Gyűjtőszigetek/gyűjtőpontok
konténerei
Speciális gyűjtőjárművek a nehezen megközelíthető területekhez
Ügyfélszolgálati helyiség
Lakossági tájékoztató honlapot
működtető szakember
Humán erőforrás (közszolgáltatónál)
Vegyeshulladék-gyűjtő edényzet
Vegyeshulladék-gyűjtő/szállító
jármű
Zöldhulladék-gyűjtő/szállító
jármű
Szelektív hulladék gyűjtő/szállító jármű
Házhozmenő szelektív gyűjtés
edényzete
Gyűjtőszigetek/gyűjtőpontok
konténerei
Speciális gyűjtőjárművek a nehezen megközelíthető területekhez
Ügyfélszolgálati helyiség
Lakossági tájékoztató honlapot
működtető szakember
Humán erőforrás (közszolgáltatónál)
Hulladékudvar
Újrahasználati központ

Pótlási, üzemeltetési, karbantartási költségek
Pótlási, üzemeltetési, karbantartási költségek
Pótlási, üzemeltetési, karbantartási költségek
Pótlás, edényzet tisztításának költsége
Pótlás, edényzet tisztításának költsége
Pótlási, üzemeltetési, karbantartási költségek
Bérleti díj
Munkabér
Munkabér
Pótlás, edényzet tisztításának költsége
Pótlási, üzemeltetési, karbantartási költségek
Pótlási, üzemeltetési, karbantartási költségek,
új járművek beszerzési költsége
Pótlási, üzemeltetési, karbantartási költségek,
új járművek beszerzési költsége
Pótlás, edényzet tisztításának költsége, új edények beszerzési költsége
Pótlás, edényzet tisztításának költsége
Pótlási, üzemeltetési, karbantartási költségek
Bérleti díj
Munkabér
Munkabér
Beruházási költségek, pótlás, üzemeltetés, karbantartás
Beruházási költségek, pótlás, üzemeltetés, karbantartás

2.24.3. A HATÁLYOS FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS ELEMZÉSE
A jelenlegi finanszírozási megoldás elemzése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi
szinten való ellátása vonatkozásában az előzőekben bemutatott adathiány következtében, illetve mivel a meglévő adatok egyértelműen a szolgáltatási szinthez nem köthetők,
részletesen nem lehetséges.
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A szolgáltatási díj jelenlegi, standard díjon és korrekciókon alapuló meghatározása elvileg
alkalmas a minimálisan elvártnál magasabb szolgáltatási szint finanszírozásának szabályozására, azonban nem terjed ki az ellátott közszolgáltatás minden elemére (pl. speciális
gyűjtőjárművekre való igény a közszolgáltatási terület adottságaiból adódóan, hulladékudvarok, újrahasználati központok működtetése, szemléletformálás).
A finanszírozási rendszerben további problémát jelent, hogy vannak olyan feladatok,
amelyek ellátása a lakosság által egyértelműen elvárt (pl. elhagyott hulladék összegyűjtése), azonban nem képezik automatikusan részét az elvégzendő közszolgáltatási feladatnak. Ennek következtében a szolgáltatási díj sem nyújt rá fedezetet, az önkormányzatnak saját bevételeiből kell kigazdálkodnia a feladat finanszírozását (az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatok ellátására központi támogatásban nem részesülnek).

2.24.4. JAVASLAT A FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁS FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Jelen dokumentum részletesen nem tér ki a közszolgáltatók finanszírozásában döntő szerepet játszó szolgáltatási díj meghatározásának felülvizsgálatára, mivel ez – bár az országos szintű hulladékgazdálkodási célkitűzések elérésében döntő szerepe van – a helyi
közfeladat ellátását, az önkormányzatok működését közvetlenül nem érinti.
A szolgáltatási díj meghatározása kapcsán az alapvető, a szolgáltatási színvonalat befolyásoló észrevétel, hogy ennek során szükséges lenne minden olyan feladat ellátásának
figyelembe vétele, amely a lakosság számára a hulladékgazdálkodás minőségét emeli (pl.
hulladékudvarok, újrahasználati központok üzemeltetése, szemléletformálási feladatok
ellátása). Még ha azok az országos célkitűzések eléréséhez adott esetben közvetlenül
nem is járulnak hozzá jelentősen (újrahasználati központok), a lakosság szolgáltatással
való elégedettségének növekedése hozzájárulhat például a szelektív gyűjtésben való motiváltabb részvételre is.
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3. MELLÉKLET
1. SZ. MELLÉKLET: FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
Az alábbi táblázat az Ajánlásban alkalmazott főbb fogalmak és rövidítések rövid magyarázatát foglalja össze.
105. táblázat: A dokumentumban alkalmazott fogalmak és rövidítések jegyzéke

Fogalom / rövidítés

Rövid magyarázat

Adóerő-képesség

Az önkormányzatok által elérhető átlagos értékkel számított iparűzési adóbevétel

ÁNTSZ

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Ávr

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

COFOG

Kormányzati funkciók osztályozási rendje.

EBR42

Az önkormányzati előirányzatok nyilvántartására szolgáló
program.

EMIR

Egységes Monitoring Információs Rendszer

EMMI

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Helyi közszolgáltatás

Azok a közszféra által szervezett közcélú szolgáltatások,
amelyek jellemzően települési vagy legfeljebb járási szinten
érhetőek el, települési/járási szintű szereplő irányítása alatt,
feladatellátásban állnak (pl.: óvodai ellátás, alapfokú egészségügyi alapellátás, környezet-egészségügy, helyi közösségi közlekedés, helyi közlekedésszervezés, helyi közvilágítás biztosítása stb.).

HVK projekt

KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű „Helyi
versenyképesség-fejlesztési kutatási program”

IKIR projekt

KÖFOP–2.3.1–VEKOP–16-2016-00001 azonosító jelű "Helyi
közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)" című kiemelt projekt

IKIR

Az IKIR projekt által fejlesztésre és bevezetésre kerülő információs rendszer.

Intézménysoros adat

Intézményenként rendelkezésre álló (adatok)

KENYSZI-TEVADMIN

Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről

KGR-K11

A költségvetési szervként működő intézmények éves beszámolóinak adatbázisa.

KIR-STAT

Köznevelési Információs Rendszer

KSH

Központi Statisztikai Hivatal

KTÖRZS

A Magyar Államkincstár Közhiteles Törzskönyvi Nyilvántartása

Ktv.

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános
szabályairól
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Fogalom / rövidítés

Rövid magyarázat

KULT-STAT

Kulturális statisztikai adatok

MÁK

Magyar Államkincstár

MEKH

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Mötv.

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

MÜKI

Az önkormányzatok
szolgáló támogatás

NEAK

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

nettó finanszírozás

Az önkormányzatokat megillető egyes (feladatalapú, normatív és egyes központosított) támogatásokból – a bruttó
elszámolás és a nettó pénzforgalom elvét követve – levonásra kerülnek az önkormányzatokat terhelő, az állammal,
valamint a magánnyugdíj pénztárakkal szembeni kötelezettségek.

NGM

Nemzetgazdasági Minisztérium

NRSZH

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

ÖFFK II. projekt

KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 - Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II. (ÖFFK II.)

ÖNHIKI

önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülő önkormányzatok kiegészítő költségvetési támogatása

Outscourcing

Outsourcing alatt azt a speciális folyamatot értjük, amiben
egy vállalat az addig szokásosan maga által végzett valamelyik tevékenységét átadja, egy, az adott tevékenységre
szakosodott ás vállalatnak és a jövőben azt a bizonyos tevékenységet – díjazás ellenében – ezen másik vállalat látja
el.

Szoctv

1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról

TEIR

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer

Településsoros

Településenként rendelkezésre álló (adatok)

Zárszámadás

Az Országgyűlés fogadja el a központi költségvetést és a
zárszámadás keretében ellenőrzi annak végrehajtását. A
zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását,
összeveti a költségvetési törvényben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után
történik.

276/276. oldal

működőképességének

megőrzését

