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A NARANCSSZÍNŰ MEZŐK ÉRTÉKEI AZ ELLENÖRZÉS GOMB MEGNYOMÁSAKOR JELENNEK MEG

Ellátott település azonosítószáma: 1658 Budapest 06. ker.neve:

1. Szociális alapszolgáltatásban részesítettek adatai  * Az 1.és 2. táblát településenként és telephelyenként kérjük kitölteni!

A támogatott lakhatás ellátás nem azonos sem a lakásfenntartási, sem a lakhatási támogatással!
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Utcai
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bű
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A z  e l l á t o t t a k  s z á m a

V á r a k o z ó k   s z á m a

X I I .  3 1 - é n   e l l á t o t t a k   n e m e,  k o r a
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01  Előző év XII.31-én 87

02  Tárgyév folyamán ellátásba
vettek 14

03  Tárgyév folyamán ellátásból
kikerültek 101

04  Tárgyév XII. 31-én  (01+02-03)

05  Tárgyév XII. 31-én ellátásra
várók száma

06 Férfi 0-5 éves

07 6-13 éves
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08 14-17 éves

09 18-39 éves

10 40-59 éves

11 60-64 éves

12 65-69 éves

13 70-74 éves

14 75-79 éves

15 80-89 éves

16 90-X éves

17  együtt  (06+...+16)

18 Nő: 0-5 éves

19 6-13 éves

20 14-17 éves

21 18-39 éves

22 40-59 éves

23 60-64 éves

24 65-69 éves

25 70-74 éves

26 75-79 éves



A NARANCSSZÍNŰ MEZŐK ÉRTÉKEI AZ ELLENÖRZÉS GOMB MEGNYOMÁSAKOR JELENNEK MEG

T é r í t é s i  d í j

S z o c i á l i s   e l l á t á s o k   ö s s z e k a p c s o l ó d á s a

* Ha egy személy egyidőben többféle alapszolgáltatásban részesül, mindegyik ellátási formánál figyelembe kell venni.

** Lásd a Kitöltési útmutatót!
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27 80-89 éves

28 90-X éves

29  együtt  (18+...+28)

30  Összesen (17+29)=04

31 Térítési díjat fizet

32
ebből:

segítségnyújtó
szolgálatnak

33 szállítószolgálatnak

34 Térítési díjat nem fizet

35  Összesen (31+34)=04

36 Tartós bentlakásos intézményi
elhelyezésre vár

2. Házi segítségnyújtásban részesülők száma gondozási szükséglet szerint XII. 31. (fő)

Csak a 113-as kódjelű ellátás esetén kell kitölteni.

Az f oszlopba az 1. tábla e oszlopának megfelelő adatai az ellenőrzés gomb megnyomása után automatikusan betöltődnek.
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Nem, korcsoport

Gondozási szükséglet mértéke

S
or

sz
ám

Házi segítség-
nyújtásban

részesü-lők száma
összesen (b–e),

(g+h)

Ebből  (f-ből):
szociális

segítésben

Ebből  (f-ből):
személyi

gondozásban

0. fokozat I. fokozat II. fokozat III. fokozat részesül

c fba hed g

01 Férfi 0-5 éves

02 6-13 éves

03 14-17 éves

04 18-39 éves

05 40-59 éves

06 60-64 éves

07 65-69 éves

08 70-74 éves

09 75-79 éves

10 80-89 éves

11 90-X éves

12  együtt  (01+...+11)

13 Nő: 0-5 éves

14 6-13 éves

15 14-17 éves
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16 18-39 éves

17 40-59 éves

18 60-64 éves

19 65-69 éves

20 70-74 éves

21 75-79 éves

22 80-89 éves

23 90-X éves

24  együtt  (13+...+23)

25 Összesen (12+24)



3. A nappali ellátásban működő férőhelyek alakulása

A NARANCSSZÍNŰ ÖSSZEGZŐMEZŐK ÉRTÉKEI AZ ELLENÖRZÉS GOMB
MEGNYOMÁSAKOR SZÁMOLÓDNAK KI

E
llátás típusa

S
orszám

Engedélyezett férőhelyek száma

Megnevezés a tárgyév folyamán előző év XII.
31-én

 a tárgyév
XII.  31-én (b-

c+d)létesültmegszűnt

dcb ea

01 121 Nappali ellátás időskorúak részére

02 122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére

03 123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére

04 124 Nappali ellátás szenvedélybetegek részére
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4. Nappali ellátásban részesítettek adatai

A támogatott lakhatás ellátás nem azonos sem a lakásfenntartási, sem a lakhatási támogatással!

A z    e l l á t o t t a k    s z á m a
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S
orszám

Megnevezés

Nappali ellátás

ebből
(b-ből):
idős-

korúak
demen-

sek
nélkül
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betegek
részére
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részére

ebből
(e-ből):
támoga

- tott
lak-

hatás-
ban ré-
szesü-

lők

ebből
(i-ből):
támoga

- tott
lak-

hatás-
ban ré-
szesü-

lők

ebből
(g-ből):
támoga

- tott
lak-

hatás-
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szesü-

lők

idős-
korúak
(c+d)

ebből
(b-ből):
demen-

sek

121 122 123 124122 124123121121
a c e f g h i jdb

01  Előző év XII.31-én

02 Tárgyév folyamán ellátásba vettek

03  Tárgyév folyamán ellátásból
kikerültek

04  Tárgyév XII. 31-én  (01+02-03)

V á r a k o z ó k   s z á m a

05  Tárgyév XII. 31-én ellátásra várók
száma

X I I .  3 1 - é n   e l l á t o t t a k   n e m e,  k o r a

Férfi 0-5 éves06

07 6-13 éves

08 14-17 éves

09 18-39 éves

10 40-59 éves

11 60-64 éves

12 65-69 éves

13 70-74 éves

14 75-79 éves

15 80-89 éves

16 90-X éves

17 együtt (06+...+16)

18 Nő 0-5 éves

19 6-13 éves
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S
orszám

Megnevezés

Nappali ellátás

ebből
(b-ből):
idős-

korúak
demen-

sek
nélkül

fogyaté
- kos

szemé-
lyek

részére

pszichi-
átriai

betegek
részére

szenve-
dély-

betegek
részére

ebből
(e-ből):
támoga

- tott
lak-

hatás-
ban ré-
szesü-

lők

ebből
(i-ből):
támoga

- tott
lak-

hatás-
ban ré-
szesü-

lők

ebből
(g-ből):
támoga

- tott
lak-

hatás-
ban ré-
szesü-

lők

idős-
korúak
(c+d)

ebből
(b-ből):
demen-

sek

121 122 123 124122 124123121121
a c e f g h i jdb

20 14-17 éves

21 18-39 éves

22 40-59 éves

23 60-64 éves

24 65-69 éves

25 70-74 éves

26 75-79 éves

27 80-89 éves

28 90-X éves

29 együtt (18+...+28)

30  Összesen (17+29)=04

T é r í t é s i  d í j

31  Térítési díjat fizet

32  Térítési díjat nem fizet

33  Összesen (31+32)=04

S z o c i á l i s   e l l á t á s o k   ö s s z e k a p c s o l ó d á s a

34  Tartós bentlakásos intézményi
elhelyezésre vár



 5.  A szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban foglalkoztatottak

Sor-
szám

Ellátás
típusa

Megnevezése
 Alkalmazásban

állók éves átlagos
 állományi
létszáma

A szervezet
tevékenységében
részt vevő egyéb
foglalkoztatottak

éves átlagos
állományi
létszáma

A szervezet
tevékenységében

részt vevők
összesen (b+c)

Ebből (d-ből):
ápolási, gondozási

munkát végzők
Ebből (e -ből):
szakképzettek

a b c d e f

01 111 Étkeztetés 1,0 1,0

02 112 Népkonyha

03 113 Házi segítségnyújtás

04 118 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

05 171 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

06 172 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére

07 175 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

08 173 Támogató szolgáltatás

09 174 Utcai szociális munka

10 121 Nappali ellátás időskorúak részére

11 122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére

12 123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére

13 124 Nappali ellátás szenvedélybetegek részére
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Sor-
szám

Ellátás
típusa

Megnevezése
 Alkalmazásban

állók éves átlagos
 állományi
létszáma

A szervezet
tevékenységében
részt vevő egyéb
foglalkoztatottak

éves átlagos
állományi
létszáma

A szervezet
tevékenységében

részt vevők
összesen (b+c)

Ebből (d-ből):
ápolási, gondozási

munkát végzők
Ebből (e -ből):
szakképzettek

a b c d e f

14 125 Nappali ellátás hajléktalan személyek részére
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6. Házi segítségnyújtás keretében foglalkoztatott egyéb munkavállalók száma az év folyamán
(csak házi segítségnyújtás esetében kell kitölteni: 113-as kódjelű ellátás)

Ledolgozott munkaórák száma
(év folyamán összesen)

Sorszám
Megnevezés Fő (év folyamán összesen)

b ca

01 Társadalmi gondozó

02 Önkéntes

03 Közfoglalkoztatott

04 Szociális szövetkezeten keresztül

05 Iskolai közösségi szolgálatot teljesítő

06 Munkakörét egyházi személyként látja el

07 Összesen (01-06 sorok)
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7.  A szociális alapszolgáltatás és nappali ellátás költségvetési adatai*

A NARANCSSZÍNŰ ÖSSZEGZŐMEZŐK ÉRTÉKEI AZ ELLENÖRZÉS GOMB MEGNYOMÁSAKOR SZÁMOLÓDNAK KI

S
orszám

E
llátás típusa

Megnevezése
Befolyt térítési díj

Működési költség összesen
Felhalmozási
célú kiadások Egyéb kiadásokszemélyi jellegű

kiadások
a személyi jellegű

kiadásokból
tiszteletdíj

dologi kiadások

ezer Ft
a b c d e f g

01 111 Étkeztetés 3 538 8 263

02 112 Népkonyha

03 113 Házi segítségnyújtás

04 114 Falugondnoki szolgáltatás

05 117 Tanyagondnoki szolgáltatás

06 118 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

07 171 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

08 172 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére

09 175 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

10 173 Támogatói szolgáltatás személyi kisegítőként

11 173 Támogatói szolgáltatás szállítószolgálatként

12 174 Utcai szociális munka

13 Összesen (01+....+12) 3 538 8 263

14 Nappali ellátás időskorúak részére121

15 122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére
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* Ha ellátási típusonként csak intézményi szinten rendelkezik adatokkal, akkor a székhely adatlapján kérjük megadni az összesített adatokat. Ha ott nincs ellátás, akkor az 1. sz. telephely adatlapján.

16 123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére

17 124 Nappali ellátás szenvedélybetegek részére

18 125 Nappali ellátás hajléktalan személyek részére

19 Összesen (14+....+18 sorok)
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8.  A hajléktalanok támogatásának adatai

9. Egyéb szociális alapszolgáltatások adatai*

* Társulás esetén a társulásba tartozó települések közül csak a gesztortelepülés köteles az adatokat jelenteni.

10. Az ellátottak közül fejlesztő foglalkoztatásban részesülők (XII. 31.) (Csak a 171, 172, 173, 122,
123, 124, 125 kódjelű ellátás esetében kell kitölteni.)

A NARANCSSZÍNŰ ÖSSZEGZŐMEZŐK ÉRTÉKEI AZ ELLENÖRZÉS GOMB
MEGNYOMÁSAKOR SZÁMOLÓDNAK KI

S
or

sz
ám

E
llá

tá
s 

típ
us

a

Megnevezése Egységek száma
(XII. 31.)

Ellátási forma
kapacitása
 (XII. 31.)

Napi átlagforgalom
(fő)

a db c

01 112  Népkonyha

02 125  Nappali ellátás hajléktalan személyek részére

03 174  Utcai szociális munka

Megnevezése

E
llá

tá
s 

típ
us

a

Segélyhívások
száma a

tárgyévben

S
or

sz
ám

A szolgáltatásban

működtetett
gépjárművek

foglalkoztatottak
átlagos

száma

cb da

01 114  Falugondnoki szolgáltatás

02 117  Tanyagondnoki szolgáltatás

03 118  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

04 173  Támogató szolgáltatás

S
or

sz
ám

E
llá

tá
s 

típ
us

a

Megnevezés

Ebből (b-ből): fejlesztő foglalkoztatásban részesülő
(fő)

Ellátottak
száma

összesen (fő) összesen
(d+e)

ebből (c-ből):

fejlesztő
foglalkoztatási
jogviszonyban

Mt. szerinti
határozott idejű

munkaviszonyban

a b c d e

17101 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek
részére
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172 Közösségi ellátás szenvedélybetegek
részére02

173 Támogató szolgáltatás03

122 Nappali ellátás fogyatékos személyek
részére04

123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek
részére05

124 Nappali ellátás szenvedélybetegek
részére06

125 Nappali ellátás hajléktalan személyek
részére07

Összesen08
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