
Támogatott lakhatásTámogatott lakhatás

A számvitel- gazdálkodás tükrében

Down Alapítvány



Egy kis statisztikaEgy kis statisztika

• Bentlakásos szociális intézeti 
ellátást igénybe vevő 19.471 fő

• Ebből:
– 17.467 fő ápoló-gondozó intézményi 

ellátásban részesül
– 2.004 fő rehabilitációs célú 

intézményben él



A támogatott lakhatás törvényi A támogatott lakhatás törvényi 
háttereháttere

§

o  1993.évi III. törvény – a szociális 
igazgatásról és szociális 
ellátásokról (75 §/115 §)

o 29/1993 Kormány rendelet

o 1/2000 SZCSM rendelet

o 2013.évi CCXXX. Törvény 
Magyarország 2014. évi 
költségvetéséről – 9.melléklet



FinanszírozásFinanszírozás

Személyi térítési díj

Fenntartó által biztosított
kiegészítés

Szakmai dolgozók átlagbére alapján
számított béralapú támogatás
2.606.040,- Ft/fő/év (1,27)



Önköltség – a személyi térítési díj Önköltség – a személyi térítési díj 
alapjaalapja

• Meghatározása a tárgyévre 
tervezett költségek alapján

• Tárgyév április 01-ig bezárólag
• Év közben egy alkalommal 

korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják



Személyi térítési díjSzemélyi térítési díj

• A szolgáltatási önköltség és a 
szolgáltatás külön jogszabály szerinti 
költségvetési támogatásának a 
különbözete

• Konkrét összegben kerül megállapításra, 
melyről az ellátást igénylőt írásban 
tájékoztatni kell

• Az összeg évente két alkalommal 
vizsgálható felül és változtatható meg



A támogatott lakhatás személyi A támogatott lakhatás személyi 
térítési díja térítési díja 

Személyi térítési díj

Lakhatási szolgáltatás
Igénybe vett

 egyéb szolgáltatások
költsége

Fűtés

Áram

Gáz

Víz- és 
csatornaszolgáltatás

Szemétszállítás

Esetvitel

Kísérő támogatás

Komplex szükségletfelmérésen
 alapuló igénybevétel:

Étkezés Ápolás-gondozás

Fejlesztés Segítő szolgáltatások



Lakhatási szolgáltatások Lakhatási szolgáltatások 
biztosításabiztosítása

• Legfeljebb 6 fő számára kialakított 
lakásban vagy házban

• Hét-tizenkét fő számára kialakított 
lakásban vagy házban

• Legfeljebb 50 fő elhelyezésére 
szolgáló lakások, épületek 
együttesében



Igénybe vett egyéb Igénybe vett egyéb 
szolgáltatásokszolgáltatások

• Komplex szükségletfelmérés 
alapján

• A kliens erre vonatkozó igénye 
alapján

• A kliens anyagi lehetőségei alapján



ForrásokForrások

• Saját jövedelem     104.000,- Ft
• Költségvetés által
biztosított összeg:   60.000,- Ft



ModellezzünkModellezzünk

Lakhatás 8.000,- Ft 21.000,- Ft
Esetvitel 15.000,- Ft 34.000,- Ft
Kisérő tám. 15.000,- Ft 34.000,- Ft

Étkezés 35.000,- Ft 46.000,- Ft
Ápolás-gond. 15.000,- Ft 63.000,- Ft
Fejlesztés 20.000,- Ft 58.000,- Ft
Segítő szolg. 5.000,- Ft 15.000,- Ft
Összesen: 113.000,-  Ft 271.000,- Ft



Jelenlegi lakóotthoni gyakorlatJelenlegi lakóotthoni gyakorlat

Rezsi 14.010,- Ft

Étkezés 31.320,- Ft

Tisztító- és 
tisztálkodó szerek

2.280,- Ft

Karbant. anyagktg. 4.150,- Ft

Szakmai dolgozók 
bére és járulékai

42.714,- Ft

Szolgáltatások 10.202,- Ft

Összesen: 104.676,- Ft
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