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A gazdasági szervezet adatai:

A.1. Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény - ellátottak számának változása

01

02

A.2. Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény tárgyévi adatai 

01

02

03

04

2

*** A felhasznált összeg megállapításánál (f oszlop) az évente legfeljebb két alkalommal folyósításra kerülő pótlékot is kérjük figyelembe venni!

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódó pénzbeli ellátásban részesül (Gyvt. 19. § 
(1a) bekezdés)***

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

Ebből
(01-ből):

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(Gyvt. 19.§ (1) bekezdés, 20.§ (2) bekezdés) (02+03)**

alap összegű természetbeni támogatásban 
részesült (Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés)

emelt összegű természetbeni 
támogatásban részesült (Gyvt. 20/A. § (2) 
bekezdés)

* A támogatási kérelmek számának (b oszlop) és az elutasítások számának (c oszlop) különbsége nem kell, hogy megegyezzen a támogatásban részesítettek 
átlagos számával (d, illetve e oszlop)!

Támogatási 
kérelmek Elutasítások

A tárgyévben fennálló jogosultságok 
alapján

Sor-
szám

a

1206

e

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 
pénzbeli ellátásban részesül (Gyvt. 19. § (1a) bekezdés)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(Gyvt. 19.§ (1) bekezdés, 20.§ (2) bekezdés)  

megszűnt*

támogatásban részesí-
tettek átlagos száma 
(két tizedesjeggyel)*

pénzbeli

* Kérjük, hogy azoknak a személyeknek a számát is tüntessék fel , akiknek előző év december 31-én szűnt meg a jogosultsága, ugyanakkor ne tüntessék fel  
azoknak a személyeknek a számát, akiknek tárgyév december 31-én szűnt meg a jogosultsága!

Megnevezés

Sor-
szám

a

Tárgyév folyamánElőző év 
decem-

ber 31-én  
támogatásra 
jogosultak 

száma
c

A) TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK

támogatások száma

Megnevezés megállapított

f

természet-
beni

támogatásra 
felhasznált 

összeg 
(E Ft, 

kerekítve)
száma

d ecb

Tárgyév 
december 31-

én támo-
gatásra jogosul-

tak száma
(b+c–d)                                    

b d

0 0 ###

0

0

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



 

A gazdasági szervezet adatai:

01

02

03

04

01

02

03

04

01

02

3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódó pénzbeli ellátásban részesül (Gyvt. 19. § 
(1a) bekezdés) 
(A.1. tábla 02. sor, "e" oszlop bontása)

0

0 0 ### 1206

f

Megnevezés

a

A.3/c. Tárgyév DECEMBER 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult GYERMEKEK száma az egy 
főre jutó családi jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor

Összesen 
(b+c+d+e)

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

Egy főre jutó családi jövedelem

b c d e

Sor-
szám

0

December 31-én rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre (Gyvt. 19.§ (1) bekezdés, 20.§ (2) 
bekezdés) jogosultak száma összesen 
(A.1. tábla 01. sor, "e" oszlop bontása)

az öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegét 
eléri, de 

annak 135 %-
át nem 

haladja meg

az öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegének 

135 %-át 
meghaladja, 

de annak 
145 %-át 

nem haladja 
meg

0

Sor-
szám

g

0

0

b

0

Sor-
szám

1

3 – 50 – 2

d

G y e r m e k e k   száma

14 – 17

c f

   18  –  

éves

b g

0

A.3/a. Tárgyév DECEMBER 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult GYERMEKEK száma életkor
szerint (A.1. tábla 01–02. sor "e" oszlopainak adatait kérjük bontani.)

2

Megnevezés

a
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, 20.§ (2) bekezdés) 

Összesen 
(b+c+d+

e+f)

6 – 13

   Ebből: tartósan beteg, fogyatékos

f

 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)

G y e r m e k e k   száma

  Ebből: tartósan beteg, fogyatékos

3

d
gyermekes  c s a l á d o k   száma

4 vagy 5

ec

C s a l á d o k   száma

   Ebből: egyedülálló szülő

   Ebből: egyedülálló gyám 0

0

6 vagy 
annál több Összesen  

(b+c+d+e+f)

a

Megnevezés

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, 20.§ (2) bekezdés)  

A.3/b. Tárgyév DECEMBER 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult CSALÁDOK száma a 
gyermekek száma szerint

e

0C s a l á d o k   száma

 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)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

igen (1) �– nem (2)

Ha igen, kérjük töltse ki a táblát. Ha nem, kérjük indokolja:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 nyújtott ellátás  (25+26+27), éspedig:

25

26

27

-  Szt. 45. § alapján, éspedig:

rendkívüli települési támogatás - Szt. 45. § (3) bekezdés 
(21+22+23)

havi rendszeres, legalább három egymást 
követő hónapra tekintettel nyújtott támogatás

ebből
(08-ból):

egyszeri kifizetés

havi rendszeres, legalább három egymást 
követő hónapra tekintettel nyújtott támogatás

egyéb gyakorisággal nyújtott támogatás

ebből** 
(24-ből):

28
kamatmentes kölcsön formájában részesült,

ebből
(20-ból):

egyéb - Szt. 45. § alapján - települési támogatásként
24

4

Ebből
(03-ból):

* 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. 
** Egyéb települési támogatás összesenből,célok szerinti bontás nélkül.

egyéb gyakorisággal nyújtott támogatás

egyszeri kifizetés

ebből
(16-ból):

egyszeri kifizetés

havi rendszeres, legalább három egymást 
követő hónapra tekintettel nyújtott támogatás

egyéb gyakorisággal nyújtott támogatás

a gyógyszerkiadások viseléséhez - Szt. 45. § (1) c) 
bekezdés (17+18+19)

ebből
(12-ből):

egyszeri kifizetés

havi rendszeres, legalább három egymást 
követő hónapra tekintettel nyújtott támogatás

egyéb gyakorisággal nyújtott támogatás

a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának 
az ápolását, gondozását végző személy részére  - Szt. 
45. § (1) b) bekezdés (13+14+15)

a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére  - Szt. 45. § (1) d) 
bekezdés (09+10+11)

egyszeri kifizetés

havi rendszeres, legalább három egymást 
követő hónapra tekintettel nyújtott támogatás

egyéb gyakorisággal nyújtott támogatás

0 0

ebből
(04-ből):

egyszeri kifizetés

havi rendszeres, legalább három egymást 
követő hónapra tekintettel nyújtott támogatás

egyéb gyakorisággal nyújtott támogatás

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez - Szt. 45. § (1) a) bekezdés (pl. szemétdíj, 
vízdíj, lakbér átvállalása stb.) (05+06+07)

Összesen (04+08+12+16+20+24+28) (támogatásban részesített fő 
és eset szám halmozott adat) 0 0 0 0 0

Települési támogatásban részesülők NEM HALMOZOTT száma

Települési támogatásra kifizetett összeg összesen 

természet-
beni

formában támogatva
a b c d e f g h

Támogatásban részesített 
személyek Támogatási esetek Felhasznált összeg  

(E Ft, kerekítve)száma

összesen* 
 (b≤c+d)

pénzbeli természet-
beni pénzbeli természet-

beni pénzbeli

0 0 ####### 1206

A.4/a. A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (Szt. 45. §) tárgyévi összesített adatai

Sor-
szám

Tárgyévben adott települési támogatást az önkormányzat? 

Megnevezés

A táblázatban kizárólag  azon önkormányzati támogatások tárgyévi adatai tüntethetőek fel, melyek az Szt. 45. §-a alapján a települési támogatás 
körébe tartoznak.

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység



A gazdasági szervezet adata 1206

3-6 
hónapra

7-11 
hónapra

12 vagy 
több 

hónapra

b c d e

01

02

03

04
05

pénzbeli természet-
beni pénzbeli természet-

beni

b c d e f g h

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11 0 0 0 0 0

Lakhatással kapcsolatos egyéb önkormányzati 
támogatások (ide nem értve az ilyen célra 
nyújtott települési támogatást, valamint az 
A.4/d. táblában külön felsorolt lakásvásárlási, -
építési támogatást, letelepedési támogatást és 
a BM pályázatból finanszírozott szociális tüzifát, 
ezeket az A.4/d. tábla megfelelő során kérjük 
jelenteni)

éspedig:
Mindösszesen  
(01+03+04+05+06+07+08+09+10)

Időskorúak támogatása (jövedelemkiegészítés, 
eseti juttatás, idősgondozás)

Utazási kedvezmény, utazási bérlettámogatás

Temetési segély (ide nem értve az ilyen célra 
nyújtott települési támogatást)

Eseti gyógyszertámogatás és egyéb 
hozzájárulás az egészségügyi kiadásokhoz (pl. 
gyógyászati segédeszköz támogatás, 
gyógyfürdőkedvezmény, betegápolás, 
védőoltás - ide nem értve az ilyen célra nyújtott 
települési támogatást)

Ösztöndíj jellegű támogatások (pl.: BURSA 
Hungarica, Arany János Tehetségkutató 
Program stb. - ide nem értve az ilyen célra 
nyújtott települési támogatást)

Köztemetés (Szt. 48. § alapján nyújtott 
támogatás)
Azon eltemettetésre köteles személyek száma, 
akik tárgyévben teljes egészében mentesítve 
voltak a temetés költségének megfizetése alól
A családban nevelkedett gyermekre tekintettel 
adott egyéb önkormányzati támogatás (különös 
tekintettel: gyermekszületési, beiskolázási, 
gyermeknevelési/gyermekvédelmi támogatás, 
családalapítási támogatás)

Támogatási esetekTámogatásban részesített 
személyek

száma

összesen* 
 (b≤c+d)

formában támogatva

* a tárgyévben megállapított jogosultságokról hozott határozatok számát  kell feltüntetni függetlenül attól, hogy a jogosultsági időtartam tárgyéven átnyúló-e

5

* 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. 

10

Előzőekben fel nem sorolt egyéb önkormányzati 
támogatások (kivéve az A.4/d. táblában külön 
felsorolt támogatások), 

Felhasznált összeg 
(E Ft, kerekítve)

Sor-
szám

a

Megnevezés

A gyógyszerkiadások viseléséhez - Szt. 45. § (1) c) bekezdés

Sor-
szám

A tárgyévben hozott, havi rendszeres, 
legalább három egymást követő hónapra 

tekintettel nyújtott települési támogatásokat 
megállapító határozatok száma*

összesen 
(b+c+d)

 megállapított jogosultsági 
időtartammal

Megnevezés

pénzbeli

A táblázatban kizárólag azon önkormányzati támogatások tárgyévi adatai tüntethetőek fel, amelyek az Szt. 45. §-a és az önkormányzati 
rendelet alapján nem tartoznak a települési támogatás körébe.

A.4/c. A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSON KÍVÜLI egyéb önkormányzati támogatások tárgyévi összesített adatai
(az A.4/d. táblában külön felsorolt támogatások nélkül)

Mindösszesen (01+02+03+04)

természet-
beni

A.4/b. A tárgyévben hozott, legalább 3 egymást követő hónapra tekintettel nyújtott települési támogatásokat 
megállapító HATÁROZATOK száma jogosultsági időtartam szerinti bontásban

a
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez - Szt. 45. § (1) a) 
bekezdés (pl. szemétdíj, vízdíj, lakbér átvállalása stb.)
A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére - 
Szt. 45. § (1) d) bekezdés
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását 
végző személy részére - Szt. 45. § (1) b) bekezdés

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 1206

pénzbeli természet-
beni

b c d e f

01

02

03

04

05

06

** Lásd a kitöltési útmutatót!

01 Jogtudományi egyetemi végzettségű

02 Államigazgatási főiskolai végzettségű

03 Szociális felsőfokú végzettségű

04 Egyéb felsőfokú végzettségű

05 Középiskolai végzettségű

06

07

08

09

természet-
beni

formában támogatva

a

Belügyminisztérium által meghirdetett pályázati keret 
terhére előfinanszírozott szociális tüzifa önkormányzati 
kiegészítő támogatás nélkül (a saját forrásból 
biztosított  tüzelőanyag támogatást kérjük a 
jogosultságot megállapító rendeletnek megfelelően az 
A.4/a. tábla 04-07 sorain vagy az A.4/c. tábla 05. során 
jelenteni)**

szociális ügykörben* dolgozó köztisztviselő

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

szociális ügyintézésben!) 

pénzbeli
Megnevezés

Támogatásban részesített személyek

* 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. 

Letelepedési támogatás

A.4/d. Egyéb lakáscélú és előfinanszírozással nyújtott önkormányzati támogatások tárgyévi összesített adatai

A táblázatban kizárólag  azok a megnevezett célra adott önkormányzati támogatások tárgyévi adatai tüntethetőek fel, amelyek az 
Szt. 45. §-a és az önkormányzati rendelet alapján nem tartoznak a települési támogatás körébe .

Sor-
szám

Mindösszesen  (01+02+03+04+05)

Sor-
szám

önálló munkakörben kizárólag Szt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátással 
kapcsolatban eljáró ügyintéző

0

0 0

Felhasznált összeg 
(E Ft, kerekítve)

összesen*  
(b≤c+d)

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

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

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

Megnevezés

a

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!

6

Lakás/telek 
vásárláshoz, 

lakásépítéshez, -
átalakításhoz 

nyújtott 

támogatás, alanyi jogon 
megállapított
támogatás, szociális alapon 
rászorultsági vizsgálattal 
megállapított
támogatás, visszatérítendő kölcsön 
formájában megállapított

Fő

b

* Lásd a kitöltési útmutatót!

Ebből
(06-ból):

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység



 

A gazdasági szervezet adatai:

B.1. Ellátottak számának változása*
         A tárgyév folyamán jogerősen megállapított eseteket kell elszámolni.

01 Egészségkárosodott
02 14 éven aluli gyermeket nevel

03

04
05
06

07

08

09 férfi
10 nő

11

12 férfi
13 nő

14

15 férfi
16 nő
17
18
19
20
21
22

B.2. Egyes ellátások tárgyévi adatai 

01

02
03
04

05

06

07

08 Időskorúak járadéka összesen (05+06+07)
09 Ebből (08. sorból): hajléktalan **
10 Ápolási díj (11+12+13)
11
12
13

** Ha Budapest az illetékes közigazgatási terület, a felhasznált összeghez (e oszlop) a határozatban megállapított összeget írják be!

0 ###

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
összesen (01+02) 0

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

jogosultságok száma

megállapított megszűnt**

0

7

emelt összegű (Szt. 43/A. §)

alapösszegű (Szt. 41. §)
emelt összegű (Szt. 43/A. §)
kiemelt (Szt. 43. §)

1206

településnév
(A járási (fővárosi kerületi) hivatal 

tölti ki!)
       településkód

B) JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATALOK 
A B) blokk tábláit településenként kérjük ismételni!

Sor-
szám

Megnevezés

Előző év 
december 31-én 

támogatásra 
jogosultak száma

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

tak száma
(b+c–d)*                                    

a b c d e
egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás
0
0

0

Ebből (03. sorból): hajléktalan 0
0

Ebből:

hajléktalan 0
az Szt. 36.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti a 30 
napos együttműködési kötelezettség nem 
teljesítése miatt

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

időskorúak 
járadéka

0

Ebből:

II. jogosultsági csoport (Szt. 32/B. § (1) 
bekezdés b) pontja) 0

Ebből:

III. jogosultsági csoport (Szt. 32/B. § (1) 
bekezdés c) pontja) 0

Ebből:

Időskorúak járadéka összesen (08+11+14) 0 0
Ebből (17. sorból): hajléktalan 0

Ápolási díj (20+21+22) 0 0
0
0

kiemelt összegű (Szt. 43. §) 0
* Kérjük, hogy azoknak a személyeknek a számát is tüntessék fel a jogosultak között, akiknél a támogatás folyósítása  szünetel ! 
** Kérjük, hogy azoknak a személyeknek a számát is tüntessék fel , akiknek előző év december 31-én szűnt meg a jogosultsága, ugyanakkor ne tüntessék fel  azoknak a 
személyeknek a számát, akiknek tárgyév december 31-én szűnt meg a jogosultsága!

Ebből:
alapösszegű (Szt. 41. §)

Ebből: hajléktalan**

Ebből: hajléktalan**

a

Sor-
szám

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás �

időskorúak 
járadéka

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)

Ebből:

0

fe

00,00

0,00

0

0

* A támogatási kérelmek számának (b oszlop) és az elutasítások számának (c oszlop) különbsége nem kell, hogy megegyezzen a támogatásban részesítettek átlagos számával (d, 
illetve e oszlop)!

0

0

A tárgyévben fennálló jogosultságok alapján

támogatásban 
részesítettek havi 

átlagos száma 
(két 

tizedesjeggyel)*

támogatásra 
felhasznált 

összeg (E Ft, 
kerekítve)

d

közfoglalkozta-
tásban részt 
vettek havi 

átlagos száma 
(két 

tizedesjeggyel)

Megnevezés

száma
b c

Támogatási 
kérelmek Elutasítások

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



 

A gazdasági szervezet adatai:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

01 Egészségkárosodott

02

03

04  férfi

05  nő

06

07  férfi

08  nő

09

B.3. Az aktív korúak ellátására jogosultak együttműködésének tárgyévi adatai

0 0 ### 1206

településnév
(A járási (fővárosi kerületi) hivatal 

tölti ki!)
településkód

0

0

0

0

0

nő 0

közfoglal-
kozta-
tottak*

nő

0 0 0 0
Aktív korúak ellátására jogosultak közül 
közfoglalkoztatásban részt vettek száma összesen 
(01+04)

Ebből (07. sorból): a tárgyévben mindkét ellátási formára 
jogosult 0

Munkaerő-piaci program **

Képzés **
Szociális szövetkezet termelésében 
való közreműködés **
Közérdekű önkéntes
tevékenység **

0

0
Aktív korúak ellátására jogosult személyek száma 
összesen (03+06) 0 0 0 0

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 
személyek száma összesen (07+08) 0 0 0 0

Ebből:
0

Ebből:
0

0

0

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra 
jogosult személyek száma összesen (01+02=04+05) 0 0 0 0

14 éven aluli gyermeket nevel

férfi

Sor-
szám

Megnevezés
18 – 29 30 – 44 45 – 

éves

8

egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 

támogatás

0

Összesen
(b+c+d)

d e

a b c d
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásra jogosult

Összesen ((07–08)+09+10+11+12+13)

Ebből:

Sor-
szám

Megnevezés
18 – 29 30 – 44

éves
a b c

45 –

* 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!
** A 09. sorban a Szt. 36.§ (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti; a 10. sorban a Szt. 36.§ (2) bekezdés e) pont ec) alpontja szerinti; a 11. sorban a Szt. 
36.§ (2) bekezdés e) pont ed) alpontja szerinti; a 12. sorban a Szt. 36.§ (2) bekezdés e) pont ee) alpontja szerinti; a 13. sorban a Szt. 36.§ (3) bekezdése 
szerinti adatokat kérjük megadni.

e

Összesen 
(b+c+d)

B.4/a. Tárgyév DECEMBER 31-én az aktív korúak ellátására jogosult SZEMÉLYEK száma életkor és nem szerint
(B.1. tábla 01–03., 05. sorok  "e" oszlop adatát kérjük bontani.)

Keresőtevékenység **
a 30 napos 

tevékenység 
teljesítésének 
vizsgálatánál 

figyelembe vételre 
került �

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult

Ebből:

férfi

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



 

A gazdasági szervezet adatai:

01

02

03 házastársak/élettársak

04

05

06 házastársak/élettársak

07

08

01

02

03

04

05

* Lásd a kitöltési útmutatót!

0

0

0

00 00 0
Egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatásra jogosult 
személyek száma összesen (01+03)

9

ebből:
egyedülálló

ebből:
egyedülálló

Foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásra jogosult személy is van a 
családban

Ebből:

63/2006. (III.27.) Korm. 
rendelet 17/B.§ (3) bekez-
désében meghatározott 
összegben*

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosult személy nincs a 
családban

Ebből:

63/2006. (III.27.) Korm. 
rendelet 17/B.§ (2) bekez-
désében meghatározott 
összegben*

Összesen 
(b+c+d+e+f)

forint
a b c d e f g

0

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

B.4/c. Tárgyév DECEMBER 31-én egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult SZEMÉLYEK 
száma a megállapított támogatás havi összege szerint (B.1. tábla 03. sor "e" oszlopának adatát kérjük bontani.)

Sor-
szám

Megnevezés
–9999 10 000–

19 999
20 000–
29 999

30 000–
39 999 40 000–

egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatásra és foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra is jogosult

0

0

0

0

0

0

b

Ebből:

egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatásra jogosult

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosult

2 
gyermekes

g
Aktív korúak ellátására jogosult családok száma 
összesen* (02+05–08) 0 0 0 0 0 0

a

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

c d e f

B.4/b. Tárgyév DECEMBER 31-én azon CSALÁDOK száma, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él 
családszerkezet szerint

Sor-
szám

Megnevezés

gyermek 
nélküli

1 
gyermekes

településkód

3 
gyermekes

4 vagy an-
nál több 

gyermekes

Összesen 
(b+c+d+e+f

)

családok száma

0 0 ### 1206

településnév

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



 

A gazdasági szervezet adatai:

01

02

03
04

05

06
07
08
09
10

01

02

03

04

01

02

03

04

05

0 0 ### 1206

településnév
(A járási (fővárosi kerületi) hivatal 

tölti ki!)
településkód

B.5/a. Tárgyév DECEMBER 31-én az ápolási díjra jogosult SZEMÉLYEK száma életkor és nem szerint 
(B.1. tábla 19-22. sorok  "e" oszlop adatát kérjük bontani.)

Sor-
szám

Megnevezés
Az otthoni ápolást végző személy 

Összesen 
(b+c+d+e)18 ̶ 29 30 ̶ 44 45 ̶ 62 63 ̶

éves

a b c d e f
Ápolási díjra jogosult személyek száma összesen 0

Ebből:

alapösszegű ápolási díjra jogosultak (Szt. 41. §)

ebből:

0

ebből: férfi 0
nő 0

emelt összegű ápolási díjra jogosultak (Szt. 
43/A. §) 0

férfi 0
nő 0

kiemelt ápolási díjra jogosultak (Szt. 43. §) 0

ebből: férfi 0
nő 0

B.5/b. Tárgyév DECEMBER 31-én azon ÁPOLT SZEMÉLYEK száma, akik otthoni ápolására való tekintettel ápolási 
díjra való jogosultságot állapítottak meg az ápolást végző nagykorú hozzátartozó részére

Sor-
szám

Megnevezés
Az ápolt személy Összesen 

(b+c+d+
e+f+g+h)

0 ̶ 10 11 ̶ 13 14 ̶ 17 18 ̶ 24 25 ̶ 39 40 ̶ 62 63 ̶ 
éves

a b c d e f g h i
Alapösszegű ápolási díjra 
jogosító (Szt. 41. §) ápolt 

sze-
mélyek

0

Emelt összegű ápolási díjra 
jogosító (Szt. 43/A. §) 0

Kiemelt ápolási díjra jogosító 
(Szt. 43. §) 0

Ápolt személyek száma összesen 
(01+02+03) 0 0 0 0 0 0 0 0

B.6. Tárgyév DECEMBER 31-én ellátásban részesített SZEMÉLYEK száma az egy főre/fogyasztási egységre jutó 
családi jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor

Sor-
szám

Megnevezés

Egy főre/fogyasztási egységre jutó családi 
jövedelem

Összesen 
(b+c+d)

az öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegének 

felét nem éri el

az öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegének 
fele, illetve 

annál több, de 
az öregségi 

nyugdíj 
legkisebb 

összegét nem 
éri el

0

az öregségi 
nyugdíj 

legkisebb 
összegét eléri, 

illetve 
meghaladja

a b c d e

0

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
(B.1. tábla 03. sor "e" oszlop bontása) 0

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (B.1. tábla 05. sor 
"e" oszlop bontása)

10

Időskorúak járadéka* (B.1. tábla 17. sor "e" oszlop bontása) 0

Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági 
bizonyítvány

Ebből (04. sorból): hajléktalan

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

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

0 0 ##### 1206

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

B.7. Tárgyév DECEMBER 31-én ALANYI jogon, illetve NORMATÍV jogcímen közgyógyellátási igazolvánnyal 
támogatottak száma életkor szerint 

Sor-
szám

Megnevezés
Fő (XII. 31.)

– 17 18 – 62 63 – Összesen 
(b+c+d)

a b c d e
Aktív korúak ellátásában részesülő 
egészségkárosodott személy (Szt. 50. § (1) 
bekezdés b) pontja) Tárgyév XII. 31-

én érvényes, 
alanyi jogcímen 

kiadott 
közgyógyellátási 

igazolvány

0
A Szt. 50. § (1) bekezdés g) pontja alapján 0
Aki, vagy aki után szülője vagy eltartója 
magasabb összegű családi pótlékban részesül 
(Szt. 50.§ (1) bekezdés h) pontja) 0
Egyéb jogcímen jogosult (Szt. 50. § (1) 
bekezdés a) pontja, valamint a c)–f) pontjai) 0
Tárgyév XII. 31-én érvényes, alanyi jogcímen kiadott 
igazolvánnyal rendelkezők száma összesen (01+02+03+04)

0 0 0
0

Ebből (05. sorból): hajléktalan 0
Tárgyév XII. 31-én érvényes, normatív jogcímen kiadott 
igazolvánnyal rendelkezők száma 0

Ebből (07. sorból): hajléktalan 0

B.8. Tárgyév DECEMBER 31-én a szociális ügyintézők száma

Sor-
szám

Megnevezés Fő

a b

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

Egyéb felsőfokú végzettségű

Középiskolai végzettségű

11

* Lásd a kitöltési útmutatót!

Szociális ügykörben dolgozó kormánytisztviselők száma összesen 
(01+02+03+04+05=07+08) 0

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

törzsszám megyestatisztikai
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