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A változások
• Szabályozási környezet
• Állami szerep változása
• Szociális ellátások
nevelőszülői ellátás

kitagolás, Gyermekvédelem

• Önkormányzat változó szerepe (Önkormányzati törvény, adósság rendezés)
• Finanszírozási változások (feladat alapú finanszírozás)

Kihívások
•
•
•
•
•
•

Területi egyenlőtlenségek
Szakmai minőségi egyenlőtlenségek
Forrás egyenlőtlenségek
Igénybevevői kör egyenlőtlenségei
Infrastrukturális egyenlőtlenségek
Esélyek egyenlőtlensége

Lehetséges válaszok
•
•
•
•
•
•

Túlszabályozás
Források bővítése, forrásbevonás
Képzés, továbbképzés
Infrastrukturális fejlesztés
Minőségfejlesztés
Esélymenedzsment

Mi mennyi?
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege2012.évi minimálbér 30%-a: 27.900 Ft/
foglalkoztathatóság rehabilitációval helyreállítható
hó
2011.évi CXCI. tv. 9. § (1) a) pont, (2) bek.
A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális

Rehabilitációs pénzbeli
ellátásellátási
minimális
összegevagy különleges
szükségletű gyermek
után
Minimálbér 5%-a
megillető többletdíj legkisebb összege- a speciális vagy
5550 Ft/hó
tartós foglalkoztatásikülönleges
rehabilitáció
2011.évi CXCI. 2012.évi minimálbér
40%-a: 37.200 Ft/ hó
ellátási szükségletű gyermekek után,
XXXI. tv. 66/H. § (5) bek.
tv. 9. § (1)gyermekenként
b) pont,1997.
(2)évibek.

Rokkantsági ellátás minimális összege 2011.évi
CXCI. tv. 12. § (1)-(2) bek.

2012.évi minimálbér 30%-a: 27.900 Ft/ hó

Mi mennyi?
Családi pótlék (CSP) 1998. évi LXXXIV. tv.
(Cst.) 11. § (1) bek.

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)
(korábbi neve: gyermekgondozási segély)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő család esetén, valamint
intézményben (gyermekotthonban,
javítóintézetben, büntetés végrehajtási
intézetben, vagy szociális intézményben) élő,
továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek
után tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermekenként
23.300 Ft/ hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő egyedülálló esetén tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként
25.900 Ft/ hó
Saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg
illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem
nevelőszülőknél és nem intézményben él, az ilyen
személy után személyenként
20.300 Ft/ hó
Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a:
28.500 Ft /hó
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a
tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves
koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Jogosult

Havi összege

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás havi összege a családi jövedelemhatár
összegének és a jogosult családja havi
Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja
meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező
az ellátásra való jogosultság kezdő napján
legkisebb összege személyi jövedelemadóval,
a, egészségkárosodott személynek minősül,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
vagy
csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha az
Egészségkárosodási és
b, 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelegészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra
gyermekfelügyeleti
feltéve, hogy a családban élő gyermekek
jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (EGYT) 1993. évi valamelyikére tekintettel más személy nem
támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a
III. tv. ( Szoc. tv.) 37. § (1), részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási
rendszeres szociális segély összege nem haladhatja
(4) bek.
támogatásban, gyermekgondozási díjban,
meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-ának és a
terhességi gyermekágyi segélyben - és a
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének
különbözetét.
intézményben [ Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család
nyári napközis otthonban, óvodában vagy
fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok
iskolai napköziben nem tudják biztosítani.
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege 92%-ának (2016-ban az öregségi
nyugdíjminimum 92%-a: 26.220 Ft) szorzatával.

Mi mennyi?

Jogosult

Mi mennyi?

Havi összeg
A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év
alatti személy gondozása, ápolása esetén a
Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg
100%-a:
29.500 Ft

A jelentős egészségkárosodással rendelkező és
önellátásra nem vagy csak segítséggel képes személy,
vagy olyan személy gondozása, ápolása esetén, aki
után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a
Ápolási díj
[ Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja], ha Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg
2015. évi C. tv. (Költségvetési tv.)
állandó és tartós gondozásra szoruló 180%-a (kiemelt ápolási díj):
62. § (2) bek. b) pont és 1993. évi
53.100 Ft
III. tv. (Szoc. tv.) 44.§
- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos
személy gondozása, ápolása esetén, ha a kiemelt
(Szoc. tv. 41. § (1) bek.)
ápolási díj feltételeinek nem felel meg, a a
Költségvetési Tv-ban meghatározott alapösszeg
150%-a (emelt ápolási díj): 44 250 Fta fokozott
ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy
gondozása, ápolása esetén, ha a kiemelt ápolási díj
feltételeinek nem felel meg, a a Költségvetési tv-ben
meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt ápolási díj):
44.250 Ft

Szolgáltatások
• Mindenhol kötelezően:
• Alapszolgáltatások:
Étkeztetés,Házi segítségnyújtás, nappali ellátások, család és gyermekjóléti szolgálat és
központ, támogató szolgálat, alacsony küszöbű ellátások

• Állami feladat:

• Szakellátások:
Tartós és átmeneti bentlakásos ellátás, Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás,

