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1. Férőhelyek, gyermekek és fiatal felnőttek száma (tárgyév december 31-én)

Sorszám

Megnevezés

Engedélyezett
férőhelyek
száma a)

Ideiglenes
hatállyal
elhelyezett

a

b

G y e r m e k o t t h o n o k, k ü l s ő
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Összesen
247-es
kód
esetén

3 éven aluliak különleges gyermekotthona

250-es
kód
esetén

3 éven aluliak különleges lakásotthona

18

fogyatékosok különleges lakásotthona

Összesenből (01-ből): különleges szükségletű gyermekek száma

08.

életkora mellett SNI és/vagy tartós betegség is fennáll

09.

értelmi fogyatékos

10.

halmozottan fogyatékos

11.

mozgásszervi fogyatékos
Ebből SNI
(06ból): miatt

érzékszervi fogyatékos

13.

beszédfogyatékos

14.

autizmus spektrum zavarral küzd

15.

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd

16.

tartós betegsége miatt

17.

16-ból: tartós betegség mellett SNI is fennáll

Bizonylatszám: 4943388-1

2 . oldal

e

f

Ebből (fből): lány
g

férőhelyek

fogytékosok különleges gyermekotthona

kizárólag életkora miatt

Utógondozó Átmeneti
i ellátásban gondozásba Összesen
részesülő n részesülő (b-től e-ig)

gyermekek száma
c
d

37

07.

12.

Nevelésbe
vett b)

2016.01.28. 13:35

18

8

18.

Összesenből (01-ből): speciális szükségletű gyermekek száma

19.
20.
21.
22.

súlyos pszichés tünetet mutat
Ebből
(18-ból):

súlyos disszociális tünetek miatt
pszichoaktív szerekkel küzd

Összesenből (01-ből): kettős szükségletű gyermekek száma

a) Gyermekotthonoknál az anyaférőhelyek száma nélkül; nevelőszülői hálózatnál a működési engedély szerint elhelyezhető gyermekek száma
b) A nevelésbe vett gyermek adatánál kell feltüntetni a még felül nem vizsgált átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számát is
Megjegyzés: A gyermekeket a gondozási helyük és nem a tartózkodási helyük szerint kérjük feltüntetni. Lásd: Kitöltési útmutató
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2. Telephelyek adatai (nevelőszülői hálózatok vagy külső férőhelyek esetén nem kell kitölteni!)

Település
azonosító

Engedélyezett
férőhelyek
száma
(tárgyév
december 31.)

Ellátottak
száma (tárgyév
december 31.)

d

e

f

A telephely címe
Sorszám

Irányítószám

Város, község

Út / utca, házszám

a

b

c

01
99

.
.

Összesen (felette lévő sorok összege)

Megjegyzés: 99. sor 'e' oszlop = 1. tábla 'a' oszlop 01. sor
99. sor 'f' oszlop = 1. tábla 'f' oszlop 01.sor
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0

3. Gyermekek és fiatal felnőttek létszámának alakulása a tárgyévben
Sorszám

Megnevezés

01.

Előző év december 31-én nyilvántartott gyermeklétszám

02.

Tárgyévi létszámnövekedés (új felvétel) összesen (03+08+14)

03.

Gyermekvédelmi szakellátásba vett (korábban nem állt gyermekvédelmi szakellátás
alatt) (04+05+06+07)

04.
05.
06.
07.
08.

b

c

d

17

8

7

3

7

3

7

3

Gondozási helye változott (korábban is gyermekvédelmi gondoskodás alatt állt)
(09-től 13-ig)

más gyermekotthonból (a telephelyek közötti áthelyezést is beleértve)
ideiglenes elhelyezettként

Ebből
(08-ból):

más nevelőszülői hálózatból nevelésbe vettként

12.

más gyermekotthonból (a telephelyek közötti áthelyezést is beleértve)
nevelésbe vettként

13.

egyéb helyről (pl. ápolást, gondozást nyújtó intézményből)

16.

a

egyéb helyről (pl. ápolást, gondozást nyújtó intézményből)

10.

15.

Egyéb (egyéb állampolgár,
ismeretlen, hontalan)

átmeneti gondozásban volt

más nevelőszülői hálózatból ideiglenes elhelyezettként

14.

Európai uniós állampolgár c)

örökbefogadó szülőtől

09.

11.

Összesenből
(a-ból) lány

szülőtől, vér szerinti családjából
Ebből
(03-ból):

Nem szakellátásban gondozottak (2015-től) (15+16)
Ebből
(14-ből):

átmeneti gondozásba került
utógondozói ellátott lett
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Összesenből (a-ból): nem magyar állampolgár

Összesen
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3. Gyermekek és fiatal felnőttek létszámának alakulása a tárgyévben
Sorszám

Megnevezés

17.

Tárgyévi létszámcsökkenés összesen (18+26+31+32)

18.

Gyermekvédelmi szakellátása megszűnt (19-től 25-ig)

19.

szülő(k)höz, hozzátartozó(k)hoz hazaadott

20.

családbafogadott

21.

jogerősen örökbefogadott

22.

Ebből
(18-ból):

meghalt

24.

harmadik személynél került elhelyezésre

25

egyéb

27.
28.
29.

Európai uniós állampolgár c)

Egyéb (egyéb állampolgár,
ismeretlen, hontalan)

a

b

c

d

6

3

6

3

18

8

Gondozási helye változott (továbbra is gyermekvédelmi szakellátás alatt
áll) (27-től 30-ig)
(más) nevelőszülőhöz áthelyezett (nevelőszülői hálózaton belül
vagy más nevelőszülői hálózatba)
(más) gyermekotthonba áthelyezett (a telephelyek közötti
áthelyezést is beleértve)
Ebből (26-ból):
központi speciális gyermekotthonba áthelyezett

31.

egyéb helyre áthelyezett (pl. ápolást, gondozást nyújtó
intézménybe)
Átmeneti gondozása megszűnt b)

32.

Utógondozói ellátása megszűnt b)

33.

Tárgyév december 31-én nyilvántartott létszám (01+02-17)

30.

Összesenből
(a-ból) lány

nagykorúvá vált

23.

26.

Összesenből (a-ból): nem magyar állampolgár

Összesen

a) Azokat is itt kell feltüntetni, akik átmeneti gondozottak vagy utógondozotti ellátottak voltak egy másik intézménynél és onnan tárgyévben kerültek a jelenlegi intézményhez.
b)

Itt kell feltüntetni azokat a gondozottakat is, akik átkerültek másik intézményhez, de továbbra is átmeneti gondozottak, illetve utógondozói ellátottak maradtak.
c) A december 31-én érvényes uniós tagság szerint
Megjegyzés: 33. sor 'a' és 'b' oszlop = 1. tábla 01. vagy 23. sor 'f', illetve 'g' oszlop
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4. A tárgyévben gyermekotthonba került/nevelőszülőhöz helyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk szerint (a más
gondozási helyről idekerültekkel együtt)

Sorszám

Ideiglenes hatállyal
elhelyezett

Születési év / életkor
összes

a

Nevelésbe vett

ebből (aebből (cból): ez az
ből): ez az
b)
első gondo- összes
első gondozásia)
helye
zásia)
helye
b

c

d

vagy korábban
01. 1997
(18 éves vagy idősebb)

Átmeneti gondozásban
részesült

Utógondozói ellátásban
részesült

összes

ebből (eből): ez az
első gondozási
helye a)

összes

e

f

g

Összesen
ebből (g- (a+c+e+g)
ből): ez az
első gondozásia)
helye
h
7

02. 1998 (17 éves)
03. 1999 (16 éves)
04. 2000 (15 éves)
05. 2001 (14 éves)
06. 2002 (13 éves)
07. 2003 (12 éves)
08. 2004 (11 éves)
09. 2005 (10 éves)
10. 2006 (9 éves)
11. 2007 (8 éves)
12. 2008 (7 éves)
13. 2009 (6 éves)
14. 2010 (5 éves)
15. 2011 (4 éves)
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Összesenből (i-ből):
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i
7

lány

sajátos
nevelési
igényű

nem
magyar
állampolgár

j

k

l

3

16. 2012 (3 éves)
17. 2013 (2 éves)
18. 2014 (1 éves)
19. 2015 (0 éves)
(01-től 1920. Összesen
ig)

7

7

a) Ideértve a befogadó otthonból érkezetteket, illetve azokat, akik a bekerülést megelőzően nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal voltak elhelyezve.
b) A nevelésbe vett gyermek adatánál kell feltüntetni a még felül nem vizsgált átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számát is.
Megjegyzés: 20. sor 'i' oszlop = 3. tábla 02. sor 'a' oszlop
20. sor 'g' oszlop = 3. tábla 16. sor 'a' oszlop
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3

Sorszám

5. Gyermekek és fiatal felnőttek száma születési év és gondoskodási forma szerint (tárgyév
december 31-én)

Születési év / életkor

01.

1997 vagy korábban (18 éves
vagy idősebb

02.

1998 (17 éves)

03.

1999 (16 éves)

04.

2000 (15 éves)

05.

2001 (14 éves)

06.

2002 (13 éves)

07.

2003 (12 éves)

08.

2004 (11 éves)

09.

2005 (10 éves)

10.

2006 (9 éves)

11.

2007 (8 éves)

12.

2008 (7 éves)

13.

2009 (6 éves)

14.

2010 (5 éves)

15.

2011 (4 éves)

16.

2012 (3 éves)

17.

2013 (2 éves)

18.

2014 (1 éves)

19.

2015 (0 éves)

20.
21.

Ideiglenes
hatállyal
elhelyezett

Nevelésbe
vett

Átmeneti
gondozásban
részesült

Utógondozói
ellátásban
részesült

a

b

c

d

Összesen Ebből: (e-ből)
(a-tól d-ig)
lány
e

f

18

18

8

Összesen (01-től 19-ig)

18

18

8

Ebből (20-ból): lány

8

8

Megjegyzés: A 20. sor adatai megegyeznek az 1. tábla 01. sorának megfelelő adataival.

Bizonylatszám: 4943388-1

9 . oldal

2016.01.28. 13:35

Sorszám

6. Gyermekek és fiatal felnőttek száma a gondozás időtartama és gondoskodási forma szerint
(tárgyév december 31-én) (Az első gondozásba vétel dátumától tárgyév december 31-ig.)

Gondozásban töltött időtartam

Ideiglenes
hatállyal
elhelyezett

Nevelésbe
vett

Átmeneti
gondozásban
részesült

Utógondozói
ellátásban
részesült

a

b

c

d

Összesen Ebből: (e-ből)
(a-tól d-ig)
lány

e

f

01.

30 nap vagy kevesebb

2

2

1

02.

31- 60 napig

1

1

03.

61 naptól 1 évig

5

5

2

04.

1 évnél több - 2 év

6

6

3

05.

2 évnél több - 3 év

06.

3 évnél több - 5 év

4

4

2

07.

5 évnél több - 7 év

08.

7 évnél több - 10 év

09.

10 évnél több - 17 év

10.

17 évnél több

11.

Összesen (01-től 10-ig)

18

18

8

Megjegyzés: A 11. sor adatai megegyeznek a 5. tábla 20. sorának megfelelő adataival.
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7. Gyermekek száma a tárgyévben tartózkodási hely szerint (december 31-én)
(A táblát csak azokról a kiskorú gondozottakról kell kitölteni, akiknek a tartózkodási helye nem a gondozási helyén van.)
Sorszám

Tartózkodási hely

01.

Általános iskola és diákotthon (értelmi fogyatékos, látás-, hallássérült,
mozgáskorlátozott)

02.

Kollégium (középiskolás)

03.

Összesen (01-től 02-ig)

Összesen

Ebből (a-ból): lány

a

b

8. Gyermekek számának alakulása az év során tartózkodási hely szerint
(Azon kiskorúak esetén kell kitölteni, akiknek tényleges tartózkodási helye a tárgyévben vagy annak egy részében nem
egyezett meg a gondozási helyével.)

Sorszám

Tartózkodási hely

01.

Szabálysértési őrizetbe vételét rendelték el

02.

Szabálysértési elzárását rendelték el

03.

Bűncselekmény miatt őrizetbe vételét rendelték el a)

04.

Előzetes letartóztatását rendelték el

05.

Összesen

Ebből (a-ból): lány

Ebből (a-ból): a
cselekmény
időpontjában 14
éven aluli

a

b

c

büntetésvégrehajtási intézetben
Ebből (04-ből)

06.

javítóintézetben

07.

Javítóintézeti nevelését rendelték el

08.

Szabadságvesztését tölti büntetésvégrehajtási
intézetben

a) Az őrizetbe vételt követő előzetes letartóztatás elrendelését a 04. sorban is fel kell tüntetni
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9. Bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermek száma az év folyamán (január 1-jétől december 31-ig)
Sorszám

Összesen

Megnevezés

a
01.

A bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán (január 1-jétől december 31-ig)

02.
03.

sajátos nevelési igényű (02. sor = 03+04 sorok összege)
Ebből (01-ből):

speciális (szegregált) csoportban gondozott
ebből (02-ből):

04.
05.

integrált csoportban gondozott
Az óvodát igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán (január 1-jétől december 31-ig)

06.
07.

sajátos nevelési igényű (06. sor = 07+08 sorok összege)
Ebből (05-ből):

speciális (szegregált) csoportban gondozott
ebből (06-ból):

08.

Bizonylatszám: 4943388-1

integrált csoportban gondozott
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Sorszám

10. Adatok az SNI-s gyermekek és fiatal felnőttek fejlesztéséről születési év szerint (tárgyév december 31-én)

Születési év / életkor

01.

1997 vagy korábban (18 éves vagy
idősebb)

02.

1998 (17 éves)

03.

1999 (16 éves)

04.

2000 (15 éves)

05.

2001 (14 éves)

06.

2002 (13 éves)

07.

2003 (12 éves)

08.

2004 (11 éves)

09.

2005 (10 éves)

10.

2006 (9 éves)

11.

2007 (8 éves)

12.

2008 (7 éves)

13.

2009 (6 éves)

14.

2010 (5 éves)

15.

2011 (4 éves)

16.

2012 (3 éves)

17.

2013 (2 éves)

18.

2014 (1 éves)

19.

2015 (0 éves)

20.

SNI-s ellátottak összesen (01-től 19-ig)

Korai fejlesztés,
gondozás keretében
ellátott gyermekek
száma

a

21.

Ebből (a-ból)
lányok

b

Fejlesztő felkészítés,
illetve fejlesztő iskola
csak egyéni foglalkozás oktatás keretében ellátott
keretében ellátottak
tanulók száma

c

d

Ebből (20-ból) értelmi fogyatékos

Bizonylatszám: 4943388-1
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Ebből (d-ből)
lányok

egyéni fejlesztő
felkészítés keretében
ellátottak

e

f

11. Alapfokú oktatásban részesülők száma tárgyév december 31-én
Alapfokú oktatásban részesülők száma tárgyév december 31-én a)
ebből (a-ból):

Sorszám

Ebből (d-ből)

Megnevezés

Összesen

túlkoros b)

lány

a

b

c

SNI-s

integrált
szegregált
formában formában
értelmi
részesül
részesül fogyatékos
oktatásban oktatásban

tanulók száma
d
e

f

g

01. Összesen

általános iskolába járó

03.

saját (gyermekotthoni)
általános iskolába járó

04.

Ebből (01-ből)

02.

értelmi fogyatékos
tanulókat nevelő és
oktató általános
iskolába járó

05.

gyógypedagógiai
intézményben tanuló

06.

konduktív pedagógiai
intézményben tanuló

a) Többcélú intézmény esetén is csak az adatszolgáltatónál szakellátásban lévőkről kell kitölteni.
b) Az a gyermek, aki évismétlés miatt túlkoros.
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12. Az általános iskola befejezése után továbbtanulók (illetve nem tanulók) száma
iskolatípusonként

Sorszám

Ebből (d-ből):

Iskolatípus

Első
évfolyamot
kezdők a
tárgyévben

a

TanulmányaTanulók
ikat sikeresen Ebből (b-ből):
száma
befejezők
értelmi
SNI-n
tárgyév
(végzettek) fogyatékosok december 31belül
száma a
száma
értelén
SNI-s
tárgyévben
mi
fogyatékos
b

c

d

e

f

01. Gimnázium
02. Szakközépiskola
03. Szakiskola
04.

ipari szakmák

05.

mezőgazdasági szakmák

06.

kereskedelmi,
vendéglátóipari szakmák

Ebből
07. (03-ból):
egészségügyi szakmák
08.

egyéb szakmák

09.

speciális szakiskola

készségfejlesztő speciális
szakiskola
kívüli tanfolyami
11. Iskolarendszeren
szakoktatás
10.

12. Nem tanul
13.
14.

Ebből
(12-ből):

állandó munkahelye van
nincs állandó munkahelye

15. Összesen (01+02+03+11+12)
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13. Gyermekotthoni gyermekcsoportok száma (tárgyév december 31-én) (Csak a
gyermekotthonok (242-250, 257) töltik ki!)

Sorszám

1-8

9-12

13-20

21-25

26 vagy
több

Megnevezés

Összesen (atól e-ig)

létszámú gyermekcsoportok száma
a

b

c

d

e

f

01. Összesen (02-től 08-ig)
02.

3 éven aluli

03.

3- 5 évesig

04.

6- 9 évesig

Ebből 10-13 évesig
05. (01-ből):
06.

14-17 évesig

07.

18 éves és idősebb

08.

vegyes korú

(01-ből): különleges szükségletű
09. Összesenből
gyermekekből álló csoport
(01-ből): speciális szükségletű gyermekekből
10. Összesenből
álló csoport
(01-ből): kettős szükségletű gyermekekből
11. Összesenből
álló csoport
12. Összesből (01-ből): integrált csoport a)
a) Szükséglet nélküli és különleges szükségletű, vagy szükséglet nélküli és speciális szükségletű, vagy szükséglet nélküli
és kettős szükségletű gyermekek közös elhelyezését biztosító csoport.
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14. A bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető/vagy hatóság által
meggyanúsított gyermekek (12-17 évesek) száma (csak a tárgyévben bekerültek közül)
Sorszám

Megnevezés

01.

Szabálysértést követett el

02.

Bűncselekményt követett el

Összesen

Összesenből (a-ból):
14
év alatti a)

a

b

03. Összesen (01-től 02-ig)
a) Azokat a 14 év alatti gyermekeket kell feltüntetni, akiket a hatóság meggyanúsított szabálysértés vagy bűncselekmény
elkövetésével.

Sorszám

15. Bűncselekmény elkövetésével gyanúsított gyermekek (12–17 évesek) száma a tárgyévben

Megnevezés

Összesen

a
01.

04.

c

a nyomozást megszüntették
Ebből
(01-ből):

vádat emeltek
vádelhalasztás történt
folyamatban van (rendőrségi,
ügyész szakaszon)

05.
06.

Bíróság ítéletet hozott (07-től 13-ig)

07.

megrovás

08.

próbára bocsátás

09.

javítóintézeti nevelés

10.

b

Gyanúsítottként nyomozást indítottak ellene
(02-től 05-ig)

02.
03.

Ebből (a-ból): az
Ebből (a-ból): az
elkövetés
elhelyezés előtt történt időpontjában
14 éven
a bűncselekmény
aluli

Ebből
(06-ból):

felfüggesztett szabadságvesztés

11.

végrehajtandó
szabadságvesztés

12.

felmentés

13.

egyéb

14.

Bírósági eljárás folyamatban van
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16. A tárgyévi szökések, szökési esetek száma gondozási hely szerint
Sorszám

Megnevezés

01.

1

02.

2

03.

3

04.

4 és több

Összesen

Ebből (a-ból): lány

a

b

alkalommal megszökött gyermekek száma

05.

Összesen (01-től 04-ig)

06.

Ebből (05-ből): a szökések alatt bűncselekményt elkövetők
száma
A szökési esetek száma a)

07.

a) A szökött gyermekek száma és a szökési alkalmak számának szorzata.
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17. Személyes szabadság korlátozására irányuló intézkedések száma tárgyévben *
Csak a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon, speciális csoporttal rendelkező gyermekotthon részéről töltendő

Sorszám

Megnevezés

01.

Személyes szabadság korlátozására irányuló intézkedés
összesen (01=02+03+04)

02.

01-ből: a speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon, a
speciális csoporttal rendelkező gyermekotthon területét nem
hagyhatja el

03.

01-ből: köteles a speciális gyermekotthon, a speciális
lakásotthon, a gyermekotthon speciális csoportjának
vezetője (a továbbiakban együtt: speciális gyermekotthon
vezetője) által kijelölt helyiségekben tartózkodni

04.

01-ből: köteles a speciális gyermekotthon biztonsági
elkülönítőjében tartózkodni

05.
06.
07.

Intézkedése
k száma

Érintett
kiskorúak
száma
összesen

a

b

Összesenbő
Összesenbő l (b-ből):
l (b-ből):
ideiglenes
lány
hatállyal
elhelyezett
c

d

1 alkalommal
Egy kiskorút érintően elrendelt
intézkedések száma

08.

2 alkalommal
3 alkalommal
4 vagy több alkalommal

* A Gyvt. 81/A. §-a szerinti esetek, részletesen lásd a kitöltési útmutatóban!
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Sorszám

18. Utógondozói ellátásban részesítettek adatai

Megnevezés

01. Összesen
02.

nincs befejezett általános iskolai végzettsége

03.

általános iskolai

04.

középfokú

05.
06.
07.
08.

Tárgyévben
utógondozói
ellátásból
kikerülők

December 31-én
nyilvántartásban
lévők száma

a

b

c

7

6

18

7

1

14

5

4

5

4

gimnáziumi
Ebből (01-ből): a
legmagasabb
iskolai végzettség
szerint (01.sor =
02+03+04+09)

09.

ebből
(04-ből): szakközépiskolai
szakiskolai végzettség
ebből (07-ből): speciális szakiskola
felsőfokú

10.

egyetemi / mester / MA

12.

ebből
(09-ből): főiskolai / alap / BA
egyéb / szakképzés

13.

általános iskolában

14.

középfokú

11.

15.
16.
17.

19.

7

17

7

17

gimnáziumban
ebből szakközépiskolában
(14-ből) szakiskolában

18.

egyéb (pld. OKJ-s) képzésben

felsőfokú intézményben (19. sor =20+…+28)

(01-ből): még
20. Ebből
tanulmányokat
folytat (1.sor >=
21.
13+14+19 )
22.

1

nappali
egyetemi /
mester / MA

esti
levelező

23.
24.

Tárgyévben
utógondozói
ellátásba
bekerülők

nappali
ebből
(19-ből):

főiskolai / alap /
BA

esti

25.

levelező

26.

nappali

27.
28.
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29.

dolgozik

30.

dolgozik és tanul is

31.
32.
33.
34.

Ebből (01-ből):
munkaviszony
szerint (1.sor =
29+34)

ebből állandó munkahelye van
(29-ből): alkalmi munkavállaló
közmunkát végez
nem dolgozik (pld. tanuló)

7

6

18

37.

nyilvántartott álláskereső
ebből gyest, gyedet kap
(34-ből):
egyéb

7

6

18

38.

saját tulajdonú ingatlan

39.

bérlemény

1

40.

családtagként (nem tulajdonos vagy bérlő)

5

35.
36.

41.

nevelőszülőnél maradt
Ebből (01-ből): a
42.
távozás helye
ismerősök befogadták
(1.sor = 38+...+46 )
43.
bentlakásos szociális intézménybe
44.

hajléktalan szálló

45.

ismeretlen

46.

egyéb
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19. Utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma (tárgyév december 31-én)
Sorszám

Összesenből (a-ból):
Megnevezés

Összesen

a
01.

Létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja

02.

Bentlakásos szociális intézménybe felvételre vár

03.

Köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési
intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói
vagy felnőttképzési jogviszonyban áll

speciális
különleges
kettős
szükségletű szükségletű szükségletű
volt
volt
volt

lány
b

18

c

d

e

8

Megjegyzések: Egy utógondozói ellátottat csak egy szempont szerint kell beírni.
19. tábla ’a’ oszlop 01+02+03. sorok összege = 1. tábla 01. sor ’d’ oszlop

20. Utógondozásban részesülők száma kor szerint (tárgyév december 31-én)

Sorszám

Összesenből (a-ból):

Születési év / életkor

Összesen

otthonteremtési
támogatás miatt
utógondozott

utógondozói
ellátásban is részesülő

a

b

c

01. 1997 (18 éves vagy fiatalabb)

7

7

02. 1996 (19 éves)

7

7

04. 1994 (21 éves)

2

2

05. 1993 (22 éves)

2

2

18

18

03. 1995 (20 éves)

06. 1992 (23 éves)
07. 1991 (24 éves)
08. 1990 vagy előtte (25 éves vagy idősebb)
09. Összesen (01-tól 08-ig)
Megjegyzés: 09.sor 'c' oszlop = 01. tábla 01. sor 'd' oszlop
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A 21-24. táblákat a KORUK MIATT különleges szükségletű gyermekekről kell kitölteni, az őket ellátó különleges gyermekotthonoknak (247) és különleges lakásotthonoknak (250),
köztük a gyermekvédelmi törvény hatályba lépése előtt csecsemőotthonként nyilvántartott intézményeknek. Ezek az intézmények az 1–20. táblákat is kitöltik!

21. Koruk miatt különleges szükségletű gyermekek száma életkor és gondoskodási forma szerint (tárgyév december 31-én)
Sorszám

0

1-2

Megnevezés

3-5

6-11

b

c

d

01. Összesen (02-től 04-ig)
ideiglenes hatállyal elhelyezett

Ebből
03. (01ből):
04.

nevelésbe vett

05.

fogyatékossággal élők száma

06. Ebből
(0107. ből):

tartós betegek száma

08.

nem magyar állampolgár

átmeneti gondozásban részesülő

fogyatékossággal és tartós betegséggel egyaránt élők száma
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2-3 éves

Összesen (a-tól fig)

f

g

hónapos
a

02.

12-23
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e

22. Koruk miatt különleges szükségletű gyermekek létszámának alakulása az év folyamán korcsoport szerint
Sorszám

0

1-2

Megnevezés

3-5

6-11

b

c

d

01. Előző év december 31-én
02. Tárgyévi létszámnövekedés
szülőtől, vér szerinti családjából

04.

nevelőszülőtől

05. Ebből
(02ből):
06.

kórházból (újszülött, koraszülött)

07.

családok, ill. gyermekek átmeneti otthonából

08.

egyéb

más gyermekotthonból

09. Tárgyévi létszámcsökkenés
10.

szülőhöz, vérszerinti rokonhoz

11.

nevelőszülőhöz kihelyezett

12. Ebből
(0913. ből):

örökbe fogadták

14.

meghalt

15.

egyéb

más gyermekotthonba helyezték át
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2-3 éves

Összesen (a-tól fig)

f

g

hónapos
a

03.

12-23
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e

23. Gondozásban részesülő anyák száma (tárgyév december 31-én)
Sorszá
m
01.

Előző év december 31-én nyilvántartott gondozott anyák száma

02.

A tárgyév folyamán felvett anyák száma összesen (03-tól 09-ig)

03.
04.

otthontalanná vált
bántalmazott a)

05.

várandós anya a)

06.

Ebből
(02-ből):

ideiglenes hatállyal elhelyezett

07.

nevelésbe vett

08.

utógondozói ellátásban részesülő

09.

egyéb

10.

Gondozott anyák száma
összesen
a

Megnevezés

Ebből (02-ből): nem magyar állampolgár

11.

A tárgyév folyamán a gondozásból távozó anyák száma

12.

Tárgyév december 31-én nyilvántartott gondozott anyák száma (01+02-11)

13. Az anyák részére engedélyezett férőhelyek száma (tárgyév dec. 31-én)
a) Csak azok, akik nem állnak gyermekvédelmi gondoskodás alatt.
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24. A tárgyévben gondozásból távozott anyák száma a gondozásban töltött idő szerint
Sorszám

Gondozásban töltött időtartam

01.

1 naptól több - 6 hónap

02.

6 hónapnál több - 12 hónap

03.

1 évnél hosszabb

04.

Összesen (01-től 03-ig)

A gondozásból távozó anyák
száma összesen

Ebből (a-ból): gyermekükkel
együtt távozó anyák száma

a

b

Megjegyzés: A 04. sor 'a' oszlop = 23. tábla 11. sor
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