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PÉLDÁK

Mit jelen t a lakhatás  és  a m indennapi 
éle tvite l tám ogatás ának kü lönválas ztás a e 
s zolgáltatás ban ? (Általános  tém acs oport) 
word
A lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának 
különválasztása szükséges a támogatott lakhatás 
szolgáltatásában. Ahelyett, hogy az érintettek kész 
„csomagban” kapnák a bentlakásos ellátást, a támogatott 
életvitel a lakhatás és a segítői szolgáltatás különböző 
formáinak rugalmas kombinációját alkalmazza (Forrás: 
Kinsella: A támogatott életvitel alapelvei). Ez azt jelenti, 
hogy a szükséges támogatott lakhatás szolgáltatási 
elemeket az igénybe vevő a szolgáltatások tartalmától 
függően más – más helyszíneken fogja igénybe venni, úgy 
ahogy minden más ember a mindennapi élete során.

A támogatott lakhatás és a segítő szolgáltatások az 
igénybevevők önállóságának megtartása és egyéni 
fejlődésük érdekében különböző módon biztosíthatja 
szolgáltatásait, melynek helyszínei elkülönülnek egymástól. 
A támogatott lakhatás alapelve az, hogy napközbeni 
tartózkodás néhány egyedi esetet leszámítva elkülönül a 
lakóhelytől, ezzel is erősítve a helyi közösségi életben való 
önálló részvételt. 

Gyógypedagógiai s egíts égnyú jtás  s zolgáltatás i 
elem et gyógypedagógus  nyú jthat, vagy a 
R ende le t fejle s ztő pedagógus ra vonatkozó 
képes íté s i előírás s al rende lkező s zem é ly?  
(Hum ánpolitikai ké rdé s kör)
A szakmai programban szabályozott gyógypedagógiai 
segítségnyújtás szolgáltatási elem konkrét tartalma dönti el a 
kérdésre a választ, a szolgáltatási elem konkrétuma határozza 
meg a munkaköröket, s a munkakörök pedig a képesítési előírás 
szabályai szerint tölthetők be.



PÉLDÁK

Megállapodáshoz kapcsolódó 
kérdések
Hogyan  ke ll érte lm ezn i az Szt. 75. § (2) és  (3) bekezdés ében 
foglaltakat?

„(2) Az (1) bekezdés  d) pon tja szerin ti s zolgáltatás i elem eke t a 
fenn tartó

a) a (3) bekezdés  s zerin ti s zoc iális  s zolgáltatás t nyú jtó 
s zolgáltatóval, intézm énnye l a szolgáltatás i elem  nyú jtás ára kötött 
megállapodás  útján ,

b) a tám ogatott lakhatás  rés zekén t, a s zakm ai léts zám  és  tárgyi 
felté te lek telje s íté s éve l,

c) a szin tén saját fenn tartás ában  álló, (3) bekezdés  szerin ti 
s zoc iális  s zolgáltatás ok útján , vagy

d) az (1) bekezdés  d) pon tja s zerin ti s zolgáltatás i elem ekre 
kite rjedő tevékenys égi köre szerin ti működés i felté te leknek 
megfele lő szerveze t útján , az intézm ényi s zolgáltatás ok 
intézm ényen  kívü li s zerveze t által történő ellátás ának szabályai 
s zerin t biztos íthatja.”

Az ellátott ké t hónapot meg nem  haladó 
távollé te  ide jé re  ke ll-e  cs ökken ten i a 
s zem é lyi téríté s i díjat?  (T éríté s i díj és  
s zolgáltatás i elem ek kérdé s kör)

A lakhatásért ugyanazon térítési díj 
számolódik a távollét ideje alatt is, 
azonban azokért a szolgáltatási 
elemekért, amelyeket nem nyújtunk ezen 
idő alatt, nem kérhető térítési díj. 
Előfordulhat, hogy a távollét ideje alatt 
is nyújtjuk a szolgáltatási elemet, 
például pszichiátriai beteg esetében 
mentális gondozást, akkor ez a 
szolgáltatási elem tényleges 
igénybevétele alapján megjelenik a 
személyi térítési díj számításában.



PÉLDÁK

Mi a közös  költs ég pon tos  
m eghatározás a?  (Közös költség, 
belépési hozzájárulás, ellátmány, 
költőpénz )
Meghatározó jogszabályi hely: - 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról

Irányadó jogszabályi hely: - 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 23.§, 24.§(1)-(2) 25.§, 26.§

A bentlakásos intézményekre vonatkozóan a lakhatási költséget részletezi a 29/1993. (II. 17.)  Korm. rend. 28 §. (4) " Lakhatási 
költség alatt a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért fizetendő díjak és a közös költség együttes 
összege értendő." Sem az ágazati, sem más jogszabályok a közüzemi díjakon túlmenően nem adnak taxatív felsorolást az 
egyes költségekről, melyek beleszámíthatnak a „közös költségbe”. Legpontosabban a Társasházi törvény (Tht.) rendelkezik 
erről, az ebben leírtak lehetnek irányadók.

„Tht.13. §(1) A közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, a közös költség viselésének szabályait a közösség 
szervezeti-működési szabályzatában kell megállapítani.

24. §(1) A közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának 
költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás (a továbbiakban együtt: közös költség) a tulajdonostársakat 
tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha a szervezeti-működési szabályzat másképp nem rendelkezik.”

A TL-ben is a lakhatási költségeknek részét képezi a közös költség, amelybe beleférhet a rágcsálóirtás, általános épület 
karbantartás, kazán-karbantartás, kamerarendszer működtetésének költsége (már ha ez valóban indokolt), utóbbi telepítésére 
és üzemeltetésére a Tht. 25.§ - ban részletesen kitér, természetesen ezeket is adaptálni szükséges.

A TL fenntartójának döntenie kell arról, hogy az épület karbantartási költségeit milyen mértékben biztosítja a kötelező 
felülvizsgálatokon kívül. Az épület működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos költségek viszont a közös költség elemei közé
tartozhatnak.

Közös költség lehet az együttélési szabályokban megfogalmazottak alapján, pl: telefon, kábeltévé, internet szolgáltatás díja, 
felújítási alap képzése, a lakóközösség közös döntése alapján.

A meglévő T L  házak berendezé s e inek pótlás a, 
javíttatás a (P l.: edények, textília pótlás a), kinek a 
feladata és  költs ége ?  (Fenntartás és költségek 
kérdései)

A  TL házak berendezéseinek, 
felszereléseinek pótlása a fenntartó 
feladata, de bármelyik igénybevevő
vásárolhat saját részre amit szeretne. 



PÉLDÁK

Komplex szükségletfelmérés és 
szolgáltatási terv ill. dokumentáció 
kérdései

Felvehe tő-e  az ellátás t igénylő, ha 
m ég nin c s  kom plex 
s züks égle tfelm éré s  eredm énye?  

Igénybe vevő önálló dön tés e alapján  nem  kíván ja 
igénybe venn i a rés zére javas olt s zolgáltatás i elem eke t 
az áruk miatt.  Mi a teendő ebben  az es e tben ?  
(Igénybevétel, együttélés szabályainak kialakítása kérdéskör)

A komplex szükségletfelmérés eredménye alapján, az ellátás igénybevételének 
megkezdése előtt a Megállapodásban – több más kötelező elem mellett – rögzíteni kell 
a nyújtandó szolgáltatási elemeket, valamint a személyi térítési díj megállapítására, 
fizetésére vonatkozó szabályokat, amelynek megkötéséhez az ellátást igénylő személy 
személyes jognyilatkozata szükséges.

A Megállapodásban meghatározott az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatási 
elemeket meg kell jeleníteni a Szolgáltatási tervben is, és ezt a szolgáltatónak, 
szolgáltatóknak és az ellátást igénybevevőnek aláírásával egyaránt szükséges ellátni és 
teljesíteni.

A támogatott lakhatás igénybevétele önkéntes, amennyiben az ellátott vagy törvényes 
képviselője nem fogadja el az ellátás nyújtásának jogszabályban meghatározott 
feltételeit, úgy nem köteles aláírni a Megállapodást, illetve a Megállapodás módosítását, 
ugyanakkor ebben az esetben nem jogosult a támogatott lakhatás igénybevételére. 

A komplex támogatási szükségletfelmérésen jelen lehet az érintett személy mellett a 
hozzátartozója, gondnoka. Érdemes a felmérés során közösen, alaposan átgondolni, hogy 
mely szolgáltatás elem az, ami a kliens számára nélkülözhetetlen, illetve a fejlődéséhez, 
önállóbb életviteléhez valódi segítséget nyújt. Már itt mérlegre kerülhet, hogy van-e 
olyan szolgáltatás elem, ami szükségtelen, s így a költsége biztosan nem terheli. 
Amennyiben időközben a szolgáltatást megalapozó körülményeiben változás áll be, 
vagy valamilyen okból szükségtelennek vél egy-egy szolgáltatás elemet  akkor a 
komplex támogatási szükségletfelmérést soron kívül meg kell ismételni.
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