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GYÍK

1. Pszichiátria nappali ellátás
llátás tekintetében a kérelemhez az ellátott zárójelentése vagy a
legutolsó ambulánslapja elég vagy külön szakorvosi javaslat kell például, mint a
közösségi ellátásban?
Válasz:: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
igénybevételérő szóló 9/1999.
(XI.24.) SZCSM rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében az igénybevevő orvosi
dokumentációja igazolja a diagnózist (legyen az bármi).
2. Milyen formátumban kell feltüntetni az ellátotti dokumentumban, ha az ellátott
cselekvőképességében
őőképességében változás történik? Esetkövetőő lapon, megállapodás módosítás,
feljegyzés…
Válasz:: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 18. és 20. §-a
alapján a nyilvántartásban szükséges ezt a változást megjeleníteni, és ezt követően
követő
a
megállapodást módosítani, s annak aláírását már a határozat szerint szükséges aláírni.
3. Nappali ellátásban lévőő ellátott, ha külsős
ő foglalkoztatónál (akkreditált) dolgozik,
ős
akkor milyen aránybann vehető igénybe az állami hozzájárulás? Pl. ha munka után a
nappali ellátásban az ebédet is igénybe veszi és bent van több órát és ilyen
szolgáltatást a munkáltató nem biztosít.
Válasz: Magyarország 2020. évi költségvetéséről
költségvetésérőől szóló 2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet
kiegészítőő szabályok alapján a következő:
következő
„A
A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után,
akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás
szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának
rendjéről
ől szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást
vagy fejlesztőő foglalkoztatás működési
mű
űködési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm.
rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak
foglalkoztatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott
napra csak e támogatás 60%-át
át igényelheti.”
igényelheti.
4. Napi 4 órás munkaidőnél több órában van foglalkoztatva,
foglalkoztatva, akkor Ő igénybe veheti-e
veheti a
nappali ellátást (pszichiátriai-,
(pszich
szenvedély), ha igen akkor
or befolyásolja-e
befolyáso
az állami
finanszírozást?
Válasz:: Magyarország 2020. évi költségvetéséről
költségvetésérőől szóló 2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet
kiegészítőő szabályok alapján a következő:
következő

„A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után,
akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának
rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást
vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm.
rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott
napra csak e támogatás 60%-át igényelheti.” Függetlenül a napi óraszámtól.
5. Fejlesztő foglalkoztatás otthoni munkavégzés esetén a jelenléti ívet alá kell-e íratni az
ellátottal?
Válasz: igen, a jelenléti ív igazolja a munkavégzést. A jelenléti íven jelölni szükséges, ha
home office, vagy távmunka történik.
6. Megosztott munkavégzés esetén (50% intézményi, 50% otthonában végzett
tevékenység) elég-e feljegyzést készíteni vagy milyen módon tudom igazolni, ki az aki
intézményi keretek között történt és ki az, aki otthonában végzett tevékenységet
Válasz: a jelenléti ív igazolja a munkavégzést. A jelenléti íven jelölni szükséges, ha home
office, vagy távmunka történik.
7. Abban az esetben, ha a Covid ideje alatt illetve a nyár folyamán jártak le az NRSZH
által kiadott szakvélemények, mennyi türelmi idő van az újak beszerzésére?
Vonatkozik-e erre is a december 15-ei határ?
Válasz: a jogosultság vizsgálatok határidejét 2020. december 31.1

9. A március 31-én lejárt szerződések meghosszabbítása április 01-jén megtörtént, azt
utólagosan alá kell-e íratni az ellátottakkal? Erre milyen szabály vonatkozik?

Válasz: Igen, szükséges aláírni.
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2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről, 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről. Ezzel párhuzamosan hatályon kívül helyezésre kerül a
88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos
intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről. 282/2020. (VI.
17.) Korm. rendelete a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről, 283/2020. (VI. 17.) Korm.
rendelete a járványügyi készültség bevezetéséről, 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültség
bevezetéséről, 287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges
intézkedésekről

