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A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

város
község

út,
utca,
tér

Adatszolgáltatók: a települési önkormányzatok, járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Nyilvántartási szám: 

1206

Köszönjük az együttműködésüket! 120614

Megjegyzés

  perc

telefonszáma faxszáma

telefonszáma

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező. 

faxszáma e-mail címe

A kitöltő adatai

KSH‐ELEKTRA	ügyfélszolgálat

neve

e-mail címeneve beosztása

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 
szabálysértési eljárást von maga után.



A gazdasági szervezet adatai:

A.1. Ellátottak számának változása

01 Egészségkárosodott

02

03

04

05 Rendszeres szociális segély összesen (01–04. sorok)
06
07 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
08

09

10

11

12
13 Lakásfenntartási támogatás
14
15

A.2. Egyes ellátások tárgyévi adatai 

01 Rendszeres szociális segély
02
03
04 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
05
06

07

08

09 Óvodáztatási támogatás
10
11 Lakásfenntartási támogatás
12
13 Adósságcsökkentési támogatás

1206

e

Sor-
szám

a

Tárgyév folyamán
Előző év decem-

ber 31-én 
támogatásra 

jogosultak száma

c

A) TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK

d

Megnevezés

Tárgyév decem-
ber 31-én támo-
gatásra jogosul-

tak száma *
(b+c–d)         

b

megszűnt

támogatások száma

megállapított

A tárgyévben fennálló jogosultságok alapján

** Ezen a soron kérjük feltüntetni a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás adatait is!

Sor-
szám

f

ebből: 
természet-

beni 
ellátásban 

részesítettek

támogatásra 
felhasznált 

összeg (E Ft, 
kerekítve) havi átlagos száma 

(két tizedesjeggyel)*

támogatás-
ban 

részesítettek  

1206142

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(Gyvt. 19.§ (1) bekezdés) ***

Helyi rendelet alapján jogosult személy (Szt. 37. 
§ (1) bekezdsé d) pontja)

d e

rendszeres 
szociális 
segély

c

száma

Ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódó pénzbeli ellátásban is részesül (Gyvt. 19. § (1a) 
bekezdés)**

b

Megnevezés

Támogatást 
kérő 

személyek

Ápolási díj, méltányossági alapon (Szt. 43/B. §)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(Gyvt. 19.§ (1) bekezdés)

Elutasított 
személyek

A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül 
betölti (Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja)

Ebből: előrefizetős fogyasztásmérő készülék

14 éven aluli gyermeket nevel

Ebből:
hajléktalan **
közfoglalkoztatásban részt vett

   Ebből (05. sorból): hajléktalan

az Szt. 36.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti a 30 napos 
együttműködési kötelezettség nem teljesítése miatt 

hajléktalan

Ebből:

Ebből:
hajléktalan **
közfoglalkoztatásban részt vett

a

Adósságcsökkentési támogatás
* Kérjük, hogy azoknak a személyeknek a számát is tüntessék fel a jogosultak között, akiknek a jogosultsága szünetel! 

**** Ezen a soron kérjük feltüntetni a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás adatait is! A felhasznált összeg megállapításánál (f oszlop) az évente legfeljebb két alkalommal 
folyósításra kerülő pótlékot is kérjük figyelembe venni!

***** A felhasznált összeg megállapításánál (f oszlop) a lakásfenntartási támogatás címén előrefizetős fogyasztásmérő készülékre feltöltött összeget kell figyelembe venni!

Ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódó pénzbeli ellátásban is részesül (Gyvt. 19. § 
(1a) bekezdés) ****

Ebből: előrefizetős fogyasztásmérő készülék *****

* A támogatást kérők számának (b oszlop) és az elutasított személyek számának (c oszlop) különbsége nem kell, hogy megegyezzen a támogatásban részesítettek átlagos 
számával (d, illetve e oszlop)!
** A felhasznált összeghez (f oszlop) a határozatban megállapított összeget írják be!

*** A felhasznált összeg megállapításánál (f oszlop) a Gyvt. 20/A. §-a szerint juttatott Erzsébet-utalványok értékét kell figyelembe venni!

Ápolási díj, méltányossági alapon (Szt. 43/B. §)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

 



A gazdasági szervezet adatai:

01 Egészségkárosodott

02

03

04

05

06  férfi

07  nő

08

09  férfi

10  nő

11

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

03

04

05

* Lásd a kitöltési útmutatót!

1206

18 – 29

ed

30 – 44 45 –

b c

A.3/a. Tárgyév DECEMBER 31-én az aktív korúak ellátására jogosult személyek száma életkor és nem szerint 
(A.1. tábla 01–05., 07. sorok  "e" oszlop adatát kérjük bontani.)

Sor-
szám

Megnevezés
Összesen
(b+c+d)éves

a

1206143

Sor-
szám

Megnevezés
–9999

A.3/c. Tárgyév DECEMBER 31-én rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma a megállapított
támogatás havi összege szerint (A.1. tábla 05. sor "e" oszlopának adatát kérjük bontani.)

10 000–
19 999

forint

c

Összesen 
(b+c+d+e+f)

g

40 000–

f

30 000–
39 999

e

20 000–
29 999

d

A rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven 
belül betölti (Szt. 37. § (1) bekezdés b) 
14 éven aluli gyermeket nevel
Helyi rendelet alapján jogosult személy 
(Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja)
Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek 
száma összesen (01+02+03+04=06+07)

rendszeres 
szociális 
segély

Ebből:

Rendszeres szociális segélyre 
jogosult személyek száma 
összesen (01+03)

Foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásban részesített személy is van a 
családban

Ebből:
63/2006. (III.27.) Korm. rende-
let 17/B.§ (3) bekezdésében 
meghatározott összegben*

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesített személy 
nincs a családban

Ebből:
63/2006. (III.27.) Korm. rende-
let 17/B.§ (2) bekezdésében 
meghatározott összegben*

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 
személyek száma összesen (09+10)

Ebből:

Aktív korúak ellátására jogosult személyek száma 
összesen (05+08)

a b

A.3/b. Tárgyév DECEMBER 31-én azon családok száma, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él
családszerkezet szerint

Sor-
szám

Megnevezés
gyermek 
nélküli

1 
gyermekes

2 
gyermekes

3 
gyermekes

4 vagy an-
nál több 

gyermekes

Összesen 
(b+c+d+

e+f)
családok száma

ebből:
házastársak/élettársak
egyedülálló

g
Aktív korúak ellátására jogosult családok száma 
összesen* (02+05-08)

a b c d e f

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosult

* Az 01. sor nem tartalmazhat halmozódást. Ha egy családban egyidejűleg rendszeres szociális segélyre, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosult személy is él, az az 01. sorban csak egyszer szerepeljen.

rendszeres szociális segélyre és foglal-
koztatást helyettesítő támogatásra is 
jogosult

Ebből:

rendszeres szociális segélyre jogosult

ebből:
házastársak/élettársak
egyedülálló

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

 



A gazdasági szervezet adatai:

01

02

03

04

05

06

07

08

09 Keresőtevékenység **

10 Munkaerő-piaci program **

11 Képzés **

12

13

01 G y e r m e k e k   száma

02

03 G y e r m e k e k   száma

04   Ebből: tartósan beteg, fogyatékos

01 C s a l á d o k   száma

02

03 C s a l á d o k   száma

04

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás-ban 
részesített

Aktív korúak ellátásában részesítettek közül 
közfoglalkoztatásban részt vettek száma összesen 
(01+04)

A.5/b. Tárgyév DECEMBER 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult CSALÁDOK száma a
gyermekek száma szerint

 R e n d s z e r e s   g y e r m e k v é d e l m i   k e d v e z m é n y h e z   
k a p c s o l ó d ó   p é n z b e l i   e l l á t á s b a n   i s   r é s z e s ü l  (Gyvt. 19. § (1a) bekezdés)

15 – 18

1206

éves
19 –7 – 14– 6

18 – 29 30 – 44

Rendszeres szociális segélyben részesített

köz- 
foglal-
kozta- 
tottak*

** A 09. sorban a Szt. 36.§ (2) bekezdés eb) pontja szerinti; a 10. sorban a Szt. 36.§ (2) bekezdés ec) pontja szerinti; a 10. sorban a Szt. 36.§ (2) bekezdés ed) 
pontja szerinti; a 12. sorban a Szt. 36.§ (3) bekezdése szerinti adatokat kérjük megadni.

A.4. Az aktív korúak ellátásában részesítettek együttműködésének tárgyévi adatai

Sor-
szám

Megnevezés

* A 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott közfoglalkoztatási formák szerinti adatokat kérjük megadni. Kérjük, hogy a 01-06. sorokban azokat a 
közfoglalkoztatottakat is tüntessék fel, akik más tevékenységi formában is  részt vettek!

nő

1206144

fe gd

 R e n d s z e r e s   g y e r m e k v é d e l m i   k e d v e z m é n y h e z  
k a p c s o l ó d ó   p é n z b e l i   e l l á t á s b a n   i s   r é s z e s ü l  (Gyvt. 19. § (1a) bekezdés)

R e n d s z e r e s   g y e r m e k v é d e l m i    k e d v e z m é n y  (Gyvt. 19. § (1) bekezdés)

Sor-
szám

   Ebből: egyedülálló szülő

Összesen 
(b+c+d+e+f)

4 vagy 53
6 vagy annál 

több

c

2

gyermekes  c s a l á d o k   száma
Megnevezés

1

a b

   Ebből: egyedülálló gyám

45 – Összesen 
(b+c+d)éves

a b c d e

Ebből:
férfi

nő

Ebből:
férfi

R e n d s z e r e s   g y e r m e k v é d e l m i    k e d v e z m é n y  (Gyvt. 19. § (1) bekezdés)

Összesen 
(b+c+d+e)

d e fb

Megnevezés

a

A.5/a. Tárgyév DECEMBER 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor
szerint (A.1. tábla 10–11. sor "e" oszlopainak adatait kérjük bontani.)

c

Sor-
szám

a 30 napos tevékenység 
teljesítésének vizsgálatá-nál 

figyelembe vételre került 
Közérdekű önkéntes
tevékenység **

Ebből: a tárgyévben mindkét ellátási formában 
részesült

   Ebből: tartósan beteg, fogyatékos

Összesen ((07–08)+09+10+11+12)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

01 Első alkalommal (02+03)

02 3 éves

03 4 éves

04 Második és további alkalmakkor (05–09. sorok)

05 3 éves

06 4 éves

07 5 éves

08 6 éves

09 7 éves

10

11

12

13

01 Normatív alapon nyújtott

02

03

04 Egy alkalommal részesült támogatásban

05 Havonta részesült támogatásban

06 Összesen (04+05)

07 Egyszer részesült segélyben

08 Kétszer részesült segélyben

09 Háromszor vagy többször részesült segélyben

10 Havi rendszerességgel részesült segélyben

11

12

13

14

15

Megnevezés

a

a jogosultság ismételt megállapítá-
sával (Gyvt. 20/C. (8) bekezdés) 
érintettek száma*

További alkalmak közül (04. sorból) a tárgyév-
ben első alkalommal is támogatásban része-
sültek száma**
Tárgyévben támogatásban részesített 
gyermekek száma összesen (01+04–12)

Összesen (01+04)

Ebből:

Ebből: 

pénzbeli

száma

összesen* 
(b≤c+d)

Ebből 
(04. 

sorból):

e f

** Azokat a gyermekeket kérjük beírni, akik a 01. és a 04. sorban is szerepelnek, tehát tárgyévben kaptak első és második alkalommal támogatást,
júniusban és decemberben is.

* Azokat a gyermekeket kérjük beírni, akiknek a jogosultság megszüntetését követően a támogatás ismételten megállapításra és a további
alkalomnak megfelelő összegben folyósításra került.

Támogatási esetek

g

termé-
szetbeni

formában támogatva

hb c d

Megnevezés

1206

Sor-
szám

Felhasznált összeg   
(E Ft, kerekítve)

Támogatásban részesített 
személyek

A.6. Rászorultságtól függő egyéb ellátások tárgyévi összesített adatai

A.5/c. A tárgyévben óvodáztatási támogatásban részesített gyerekek száma támogatási alkalmak és életkor
szerint

Sor-
szám

Támogatásban részesített 
gyermekek száma

Támogatási alkalmak
Felhasznált összeg   

(E Ft, kerekítve)

pénzbeli
természet-

beni
összesen 

(b+c)
pénzbeli

termé-
szetbeni

pénzbeli
termé-

szetbeni
pénzbeli

termé-
szetbeni

termé-
szetbeni
formában támogatva

pénzbeli

A d ó s s á g c s ö k k e n t é s i   t á m o g a t á s

h

Adósságcsökkentési támogatás okán 
megállapított

Összesen (01+02)

fa

L a k á s f e n n t a r t á s i    t á m o g a t á s

e gb c d

1206145

Ö n k o r m á n y z a t i   s e g é l y** (Szt. 45. §) 

Kamatmentes kölcsön formájában részesült 
segélyben

Összesen (07–11. sorok)

Ebből:

hajléktalanoknak nyújtott önkormányzati 
segély
a családban nevelkedő gyermekekre 
tekintettel adott önkormányzati segély

temetési céllal adott önkormányzati 
segély

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

16 Köztemetés

17

18

19

20

21

……………………………………………………

23

01 Víz- és csatornahasználati díj

02 Vezetékes gázhasználati díj

03 Áramhasználati díj

04 Szemétszállítási díj

05 Távhőszolgáltatási díj

06 Közösköltség-hátralék

07 Lakbérhátralék

08 Hitelintézeti kölcsön

09 Többfajta adósság

10 Összesen (01–09. sorok)

1206146

Támogatásban részesített 
személyek

formában támogatva
g h

E g y é b    t á m o g a t á s

** Kérjük, hogy az önkormányzati segélyre vonatkozó adatok között a 2014-ben kifutó átmeneti segélyekre, temetési segélyekre és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásokra vonatkozó adatokat is tüntessék fel!

a

b

150 000 – 
199 999

200 000 –

* A b oszlop nem tartalmazhat halmozódást, tehát egy személy egy ellátási formán belül csak egyszer szerepelhet függetlenül attól, hogy pénzbeli és/vagy 
természetbeni támogatásban részesült. 

Lakhatással kapcsolatos támogatások 
(pl.: szemétdíj, vízdíj, lakbér átvállalása)

1206

Sor-
szám

pénzbeli
termé-

szetbeni
pénzbeli

termé-
szetbeni

termé-
szetbeni

e

Felhasznált összeg   
(E Ft, kerekítve)

f

Támogatási esetek

pénzbeli

Megnevezés száma

összesen* 
(b≤c+d)

a

A.6. Rászorultságtól függő egyéb ellátások tárgyévi adatai (folytatás)

f gb c d e

A.7. A tárgyévben adósságcsökkentési támogatásban részesített személyek száma a megállapított támogatás 
összege szerint (A.6. tábla 06. sor "b" oszlopának adatát kérjük bontani.) 

forint
Megnevezés

Összesen 
(b+c+d+e+f)

c d

50 000 – 
99 999

100 000 – 
149 999

22

Sor-
szám

– 49 999

Mindösszesen 
(03+06+12+16+17+18+19+20+21+22)

Gyermekszületéssel kapcsolatos támogatások
 (ide nem értve a 12. sor szerinti önkormányzati 
segélyt és a 17. sor szerinti, a családban 
nevelkedett gyermekre tekintettel adott egyéb 
önkormányzati támogatást)

A családban nevelkedett gyermekre tekintettel 
adott egyéb önkormányzati támogatás (ide nem 
értve a 12 sor szerinti önkormányzati segélyt) 

Ösztöndíj jellegű támogatások (pl.: BURSA 
Hungarica, Arany János Tehetségkutató Program)

Előzőekben fel nem sorolt egyéb önkormányzati 
támogatások, éspedig:

Eseti gyógyszertámogatás

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

01 Férfi

02 Nő

03 Összesen (01+02)

01 Férfi

02 Nő

03 Összesen (01+02)

1206147

a

– 29

c

62 –30 – 44

éves
b d

A.10. Tárgyév DECEMBER hó folyamán önkormányzati segélyben (Szt. 45. §) részesített személyek száma életkor 
és nem szerint *

Összesen 
(b+c+d+e)

f

a b c

szemétszállítási díj

távhőszolgáltatási díj

1206

A.8. Tárgyév DECEMBER 31-én NORMATÍV lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek száma a 
megállapított támogatás havi összege szerint 

Sor-
szám

2500 2501–6999

eb c d

7001- Összesen 
(b+c+d)

forint
Megnevezés

62 –

Összesen 
(b+c+d+e)

A.9. Tárgyév DECEMBER 31-én lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek száma életkor és nem szerint 
(A.1. tábla 13. sor "e" oszlop adatát kérjük bontani.)

ebből:

a

kizárólag pénzbeli formában támogatott

Összesen (02+03+14)

Ebből:

kizárólag természetbeni formában támogatott

víz- és csatorna-használati díj

gázfogyasztási díj

lakáscélú pénzintézeti kölcsön 
törlesztőrészletéhez

tüzelőanyag

többfajta költség

mindkét formában támogatott

áramhasználati díj

közösköltség

lakbér/albérleti díj

* A táblázatban a kérelmező személyek számát kérjük feltüntetni!

éves
Sor-
szám

Sor-
szám

45 – 61

e

d e

Megnevezés
– 29 30 – 44

Megnevezés

f

45 – 61

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

01

02

03

04

05

06

07

01

01

02

adósságcsökkentési támogatás (A.1. tábla 15. sor, "e" 
oszlop bontása)

Ebből:

a b

A.11/b. Tárgyév DECEMBER hó folyamán ellátásban részesített személyek száma az egy főre jutó családi
jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor

e

lakásfenntartási támogatás (A.1. tábla 13. sor, "e" oszlop 
bontása)

az öregségi 
nyugdíj leg-

kisebb 
összegének 
fele, illetve 
annál több, 

de az 
öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegét nem 

éri el

d

Egy főre/fogyasztási egységre jutó 
családi/háztartási jövedelem

Összesen 
(b+c+d)

az öregségi 
nyugdíj leg-

kisebb 
összegét 

eléri, illetve 
meghaladja

c

az öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegének 
felét nem éri 

el

Sor-
szám

Megnevezés

Fő (XII. 31.) Felhasznált 
összeg 
(E Ft, 

kerekítve)

Összesen 
(b+c+d)

– 18 19 – 61 62 –

A.12. Tárgyév DECEMBER 31-én méltányossági alapon közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak száma
életkor szerint és a társadalombiztosításnak a tárgyévben befizetett összeg

Sor-
szám

Megnevezés

1206148

e
Tárgyév XII. 31-én érvényes, méltányossági jogcímen kiadott 
igazolvánnyal rendelkezők száma

c

Ebből (01-ből): hajléktalan

fa b d

Önkormányzati segély (Szt. 45. § ) (A.10. tábla 03. sor, "f" oszlop 

bontása)

December 31-én támogatásra jogosultak száma összesen 
(02+03+04+06+07)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(Gyvt. 19.§ (1) bekezdés) 
(A.1 tábla 10. sor, "e" oszlop bontása)

a 04. sorban feltüntetettek közül: 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 
pénzbeli ellátásban is részesül (Gyvt. 19. § (1a) bekezdés) 
(A.1 tábla 11. sor, "e" oszlop bontása)

rendszeres szociális segély (A.1. tábla 0 5. sor, "e" oszlop 
bontása)

foglalkoztatást helyettesítő támogatás (A.1. tábla 07. sor "e" 
oszlop bontása)

1206

az öregségi 
nyugdíj leg-

kisebb 
összegét 

eléri, illetve 
meghaladja

a b c d

A.11/a. Tárgyév DECEMBER 31-én ellátásra jogosult személyek száma az egy főre/fogyasztási egységre jutó
családi/háztartási jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor

Sor-
szám

Megnevezés

Egy főre/fogyasztási egységre jutó 
családi/háztartási jövedelem

Összesen 
(b+c+d)

az öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegének 
felét nem éri 

el

az öregségi 
nyugdíj leg-

kisebb 
összegének 
fele, illetve 
annál több, 

de az 
öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegét nem 

éri el

e

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

01 A tárgyévben helyi támogatásban részesültek száma (fő)

02 Megállapított helyi támogatás összege összesen (E Ft) (03+04)

03 részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatás

04 kamatmentes kölcsön

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Ebből:

A.13. A lakáscélú támogatás tárgyévi adatai

Sor-
szá
m

Megnevezés
Fő, illetve felhasznált összeg 

(E Ft, kerekítve)

a b

Kérjük, hogy a halmozódások elkerülése érdekében a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó szociális ügyintézők számát
összesítve – a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó összes település szociális ügyintézőjének számát összeadva – tüntessék fel
a közös önkormányzati hivatal központjaként működő település  adatlapján!

* Lásd a kitöltési útmutatót!

Szociális ügykörben dolgozó köztisztviselők száma összesen 
(01+02+03+04+05=07+08+09)

Ebből:

önálló munkakörben kizárólag Szt. szerinti pénzbeli és 
természetbeni ellátással kapcsolatban eljáró ügyintéző
önálló munkakörben kizárólag Gyvt. szerinti pénzbeli és 
természetbeni ellátással kapcsolatban eljáró ügyintéző
Szt. és/vagy Gyvt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátással 
osztott munkakörben foglalkozó ügyintéző

1206

1206149

Jogtudományi egyetemi végzettségű szociális ügykörben* dolgozó 
köztisztviselő

(Azoknak a köztisztviselőknek a számát 
tüntessék fel, akik érdemben részt 

vesznek a szociális ügyintézésben!) 

Államigazgatási főiskolai végzettségű

Szociális felsőfokú végzettségű

Egyéb felsőfokú végzettségű

Középiskolai végzettségű

A.14. Tárgyév DECEMBER 31-én a szociális ügyintézők száma

Sor-
szá
m

Megnevezés Fő

a b

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

B.1. Ellátottak számának változása

01

02

03

04

05

06

07

08 kiemelt (Szt. 43. §)

09

B.2. Egyes ellátások tárgyévi adatai 

01

02

03

04

05

06

07

08 kiemelt (Szt. 43. §)

09
* A felhasznált összeghez (e oszlop) a határozatban megállapított összeget írják be!

01

02

03

1206

e

településnév

       településkód
(A járási (fővárosi kerületi) hivatal 

tölti ki!)

támogatások száma

megállapított

c

B) JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATALOK 

Sor-
szám

a

Tárgyév folyamánElőző év de-
cember 31-én 
támogatásra 

jogosultak száma

b

megszűnt

A B) blokk tábláit településenként kérjük ismételni!

Tárgyév decem-
ber 31-én támo-
gatásra jogosul-

tak száma
(b+c–d)          

Megnevezés

d

* A jogosult saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelem. (Szt. 32/B. § (1) bekezdés )

Ebből:

alap összegű (Szt. 41. §)

emelt összegű (Szt. 43/A. §)

Egy főre jutó családi jövedelem

Megnevezés

időskorúak 
járadéka

Ebből (04. sorból): hajléktalan *

II. jogosultsági csoport (Szt. 32/B. § (1) 
bekezdés b) pontja)

A tárgyévben fennálló jogosultságok 
alapján

az öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összegét eléri, 
illetve meghaladja

az öregségi 
nyugdíj legkisebb 
összegének fele, 
illetve annál több, 

de az öregségi 
nyugdíj legkisebb 
összegét nem éri 

el

az öregségi 
nyugdíj legkisebb 
összegének felét 

nem éri el

Időskorúak járadéka összesen (01+02+03)

Időskorúak járadéka* (B.1. tábla 4. sor "e" oszlop bontása)

a

10

e

B.3. Tárgyév DECEMBER 31-én ellátásban részesített személyek száma az egy főre jutó családi jövedelem szerint a 
jogosultság megállapításakor

Összesen 
(b+c+d)

Ápolási díj, alanyi jogon (07+08+09)

Sor-
szám

120614

b c d

Ebből:

alap összegű (Szt. 41. §)

emelt összegű (Szt. 43/A. §)

Ápolási díj, alanyi jogon (07+08+09)

Ebből (04. sorból): hajléktalan

I. jogosultsági csoport (Szt. 32/B. § (1) 
bekezdés a) pontja)

III. jogosultsági csoport (Szt. 32/B. § (1) 
bekezdés c) pontja)

I. jogosultsági csoport (Szt. 32/B. § (1) 
bekezdés a) pontja)
II. jogosultsági csoport (Szt. 32/B. § (1) 
bekezdés b) pontja)
III. jogosultsági csoport (Szt. 32/B. § (1) 
bekezdés c) pontja)

időskorúak 
járadéka

Időskorúak járadéka összesen (01+02+03)

e

száma

b c d

támogatásra 
felhasznált 

összeg (E Ft, 
kerekítve)

támogatásban 
részesítettek 
havi átlagos 
száma, két 

tizedes jeggyel

Sor-
szám

Megnevezés

Támogatást kérő 
személyek

Elutasított 
személyek

a

Ebből (02. sorból): hajléktalan

Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági 
bizonyítvány

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

 



A gazdasági szervezet adatai:

településnév

településkód

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

03

04

05

06

07

08

1206

12061411

B.4. Tárgyév DECEMBER 31-én alanyi jogon, illetve normatív jogcímen közgyógyellátási igazolvánnyal
támogatottak száma életkor szerint 

d

Jogtudományi egyetemi végzettségű szociális ügykörben* dolgozó 
kormánytisztviselő

(Azoknak a kormánytisztviselőknek a 
számát tüntessék fel, akik érdemben 

részt vesznek a szociális 
ügyintézésben!) 

Államigazgatási főiskolai végzettségű

Szociális felsőfokú végzettségű

Fő (XII. 31.)

(A járási (fővárosi kerületi) hivatal 
tölti ki!)

cb e

Összesen 
(b+c+d)

62 –
Sor-
szám

Megnevezés

a

Egyéb felsőfokú végzettségű

Középiskolai végzettségű

Tárgyév XII. 31-én érvényes, normatív jogcímen kiadott 
igazolvánnyal rendelkezők száma 

* Lásd a kitöltési útmutatót!

Ebből (07. sorból): hajléktalan

B.5. Tárgyév DECEMBER 31-én a szociális ügyintézők száma

19 – 61– 18

Szociális ügykörben dolgozó kormánytisztviselők száma összesen 
(01+02+03+04+05=07+08)

Ebből:

önálló munkakörben kizárólag Szt. szerinti pénzbeli és természetbeni 
ellátással kapcsolatban eljáró ügyintéző
osztott munkakörben - Szt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátás mellett 
egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó feladatot is ellátó ügyintéző

Aki, vagy aki után szülője vagy eltartója 
magasabb összegű családi pótlékban részesül 
(Szt. 50.§ (1) bekezdés h) pontja)

Egyéb jogcímen jogosult (Szt. 50. § (1) 
bekezdés a) pontja, valamint a c)–f) pontjai)

Tárgyév XII. 31-
én érvényes, 

alanyi jogcímen 
kiadott 

közgyógyellátási 
igazolvány

Ebből (05. sorból): hajléktalan

Tárgyév XII. 31-én érvényes, alanyi jogcímen kiadott 
igazolvánnyal rendelkezők száma összesen (01+02+03+04)

A rendszeres szociális segélyben részesülő 
egészségkárosodott személy (Szt. 50. § (1) 
bekezdés b) pontja)

A Szt. 50. § (1) bekezdés g) pontja alapján

Sor-
szám

Megnevezés Fő

a b

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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