Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 24. és 26. §-a alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:

2023

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL
2016

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Adatszolgáltatók: a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást, szolgáltatást
nyújtó szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők

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

Törzsszám:
Neve:
Címe:

15360197

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

8790

07

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
8000

Székesfehérvár,Tüzér utca 6.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2017.01.31

A KSH ELEKTRA rendszerén keresztül:

http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:
http://elektra.ksh.hu
A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Deresné Tanárki Mária

beosztása
IGAZGATÓ

telefonszáma
22/315-130

e-mail címe
fmgyk@t-online.hu

A kitöltő adatai
neve
Fogl Melinda

telefonszáma
22/315-130

e-mail címe
fmgyk@t-online.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

180

perc

Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 6054405-1

1 . oldal

2017.01.31. 14:34

A gazdálkodási szervezet adatai
Az ellátás(ok) típusa(i):
(Lásd a honlapon található Segédletben!)
További ellátástípusokat minden esetben a kód cellába kattintva bal oldalon megjelenő kék plusz gombbal adhat
hozzá!
241

Nevelőszülői hálózat

242

Gyermekotthon

243

Lakásotthon

246

Utógondozó otthon

247

Különleges gyermekotthon

254

Utógondozó otthoni külső férőhely

300

Egyéb (a fentiekbe be nem sorolható szolgáltatás)

255

TEGYESZ külső férőhely

01

Telephelye:

van (1);

nincs (2)

1

A fenntartó (típusát lásd a honlapon található Segédletben)
neve:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

típusa:

10

Címe:

1132

Központi költségvetési intézmény

Budapest 13. ker.

Irányítószám

város, község

Visegrádi út 49.

02

út, utca, házszám (hrsz.)
A fenntartó statisztikai azonosítója:
15802107
Törzsszám
(az adószám első nyolc
számjegye)
01

8412

Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgálta...
Statisztikai
főtevékenység
(ha tudja)
Budapest

Megye (kód, név)

Bizonylatszám: 6054405-1

2 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

15360197

Név:

8000

Székesfehérvár

Irányítószám

város, község

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Tüzér u. 6.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
241

Nevelőszülői hálózat

működő

242

Gyermekotthon

működő

255

TEGYESZ külső férőhely

működő

300

Egyéb (a fentiekbe be nem sorolható szolgáltatás)

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

3 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0009636

Név:

2424

Előszállás

Irányítószám

város, község

V.SZ SZAKMAI EGYSÉG, UTÓGONDOZÓ OTTHON

Cifrakert út 1.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
246

Utógondozó otthon

működő

254

Utógondozó otthoni külső férőhely

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

4 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0009708

2422

Mezőfalva

Irányítószám

város, község

Név:

II. SZ. SZAKMAI EGYSÉG, GYERMEKOTTHON

BARTÓK B. ÚT 77.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

5 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0009753

8135

Dég

Irányítószám

város, község

Név:

IV. SZ. SZAKMAI EGYSÉG, GYERMEKOTTHON

SZÉCHENYI ÚT 13.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

6 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0009809

7000

Sárbogárd

Irányítószám

város, község

Név:

I.SZÁMÚ SZAKMAI EGYSÉG , LAKÁSOTTHON

SZENT ISTVÁN ÚT 46.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

7 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0089049

Név:

2462

Martonvásár

Irányítószám

város, község

VI. SZ. SZAKMAI EGYSÉG, KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON

BAJCSY ZS. U. 32.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
247

Különleges gyermekotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

8 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0089052

Név:

8000

Székesfehérvár

Irányítószám

város, község

VII. SZ.EGYSÉG KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON, GYERM...

Kikindai u. 1.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
247

Különleges gyermekotthon

visszavont (megszűnt)

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

9 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0089065

2424

Előszállás

Irányítószám

város, község

Név:

III. SZ. SZAKMAI EGYSÉG, LAKÁSOTTHON

CIFRAKERT U. 2.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

10 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0128171

7003

Sárbogárd

Irányítószám

város, község

Név:

I. sz SZAKMAI EGYSÉG

Gagarin u. 21/a
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

11 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0128184

7000

Sárbogárd

Irányítószám

város, község

Név:

I. sz. SZAKMAI EGYSÉG

Salamon u. 10.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

12 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0128197

7000

Sárbogárd

Irányítószám

város, község

Név:

I.sz SZAKMAI EGYSÉG

Ady E. u.16.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

13 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0128201

2422

Mezőfalva

Irányítószám

város, község

Név:

II.sz SZAKMAI EGYSÉG

Mátyás király utca 36.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

14 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0128230

2424

Előszállás

Irányítószám

város, község

Név:

III.sz. SZAKMAI EGYSÉG

Balatoni u. 49.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

15 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0128243

2424

Előszállás

Irányítószám

város, község

Név:

III. sz. SZAKMAI EGYSÉG

Árpád u.20/A
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

16 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0128256

8135

Dég

Irányítószám

város, község

Név:

IV.sz. SZAKMAI EGYSÉG

Bem J. u. 11.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

17 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0128269

8132

Lepsény

Irányítószám

város, község

Név:

IV. sz. SZAKMAI EGYSÉG

Jókai M. u. 39.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

18 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0128272

2424

Előszállás

Irányítószám

város, község

Név:

III.sz. SZAKMAI EGYSÉG

Balatoni u.40.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

19 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0131162

8135

Dég

Irányítószám

város, község

Név:

IV. SZ. SZAKMAI EGYSÉG

Szabadság tér 7.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
243

Lakásotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

20 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0133489

Név:

2481

Velence

Irányítószám

város, község

IX. SZÁMÚ SZAKMAI EGYSÉG

BÁRCZI G. U. 4-6.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
247

Különleges gyermekotthon

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

21 . oldal

2017.01.31. 14:34

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

S0141895

8000

Székesfehérvár

Irányítószám

város, község

Név:

VIII. SZÁMÚ SZAKMAI EGYSÉG GYERMEKOTTHON

KIKINDAI U.1.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
242

Gyermekotthon

visszavont (megszűnt)

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

új település
hozzáadása

Bizonylatszám: 6054405-1

22 . oldal

2017.01.31. 14:34

Amennyiben további ellátástípusról is kíván jelenteni, nyomja meg a lap jobb sarkában lévő "+" gombot!
Elláttástípus kódja, megnevezése:

300

Egyéb (a fentiekbe be nem sorolható szolgáltatás)

3. A foglalkoztatottak statisztikai létszáma és a betöltött állások december 31-én ellátástípusonként
NEM A VÉGZETTSÉG, HANEM A BETÖLTÖTT MUNKAKÖR ALAPJÁN KÉRJÜK KITÖLTENI!
* A részmunkaidős, nem teljes munkaidejű órákat teljes munkaidős állássá kell átszámítani:
állás=ténylegesen teljesített heti órák száma / 40 vagy állás= ténylegesen teljesített heti órák száma / 36
Szakmai munkakörök (Lásd a honlapon található Segédletben!) - kiválasztása az első üres sor 'a' oszlopában történik, további sorok hozzáadhatók!
Teljes munkaidős vagy időszaki főfoglalkozású

Kód

Munkakör

a

betöltött
állások
száma
b

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
c

felsőfokú

középfokú

alapfokú

d

e

f

30

Intézményvezető, igazgató

1

1

1

101

Gyermekvédelmi gyám

25

25

25

22

Gyermekvédelmi
ügyintéző

4

2

31

Jogász

1

1

1

52

Örökbefogadási
tanácsadó

3

3

3

103

Szakértői bizottságvezető

1

1

1

56

Pszichológus

2

2

2

23

Gyógypedagógus

1

1

1

35

Magasabb vezető,
kinevezett

2

2

2

Bizonylatszám: 6054405-1

Részmunkaidős

betöltött
állások
száma *
g

személyek
száma
összesen
h

2

23 . oldal

2017.01.31. 14:34

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
i

felsőfokú

középfokú

alapfokú

j

k

l

Teljes munkaidős vagy időszaki főfoglalkozású

Kód

Munkakör

a

betöltött
állások
száma
b

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
c

felsőfokú

középfokú

alapfokú

d

e

f

58

Szakmai vezető

1

1

1

72

Egyéb, a fentiekbe be nem
sorolható szociális...
Összes szakmai
munkakörben

3

3

3

44

42

40

99

98

Részmunkaidős

betöltött
állások
száma *
g

személyek
száma
összesen
h

2

Fenti főfoglalkozású
személyek közül osztott
munkakörben
alkalmazottak száma

Bizonylatszám: 6054405-1

24 . oldal

2017.01.31. 14:34

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
i

felsőfokú

középfokú

alapfokú

j

k

l

4. Egyéb munkakörök
Teljes munkaidős vagy időszaki
főfoglalkozású

Munkaköri csoport

Sorszám

Részmunkaidős

Összes

betöltött állás
a

b

c

d

01

Gazdasági, műszaki, ügyviteli

9

9,00

02

Kisegítő (fizikai)

6

6,00

03

Összesen

15

15,00

5. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók
01

Számuk összesen

02

Ebből: Közfoglalkoztatott

03

Önkéntes

04

Iskolai közösségi szolgálatot teljesítő

05

Az önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma

Bizonylatszám: 6054405-1

25 . oldal

2017.01.31. 14:34

Amennyiben további ellátástípusról is kíván jelenteni, nyomja meg a lap jobb sarkában lévő "+" gombot!
Elláttástípus kódja, megnevezése:

241

Nevelőszülői hálózat

3. A foglalkoztatottak statisztikai létszáma és a betöltött állások december 31-én ellátástípusonként
NEM A VÉGZETTSÉG, HANEM A BETÖLTÖTT MUNKAKÖR ALAPJÁN KÉRJÜK KITÖLTENI!
* A részmunkaidős, nem teljes munkaidejű órákat teljes munkaidős állássá kell átszámítani:
állás=ténylegesen teljesített heti órák száma / 40 vagy állás= ténylegesen teljesített heti órák száma / 36
Szakmai munkakörök (Lásd a honlapon található Segédletben!) - kiválasztása az első üres sor 'a' oszlopában történik, további sorok hozzáadhatók!
Teljes munkaidős vagy időszaki főfoglalkozású

Kód

Munkakör

a

betöltött
állások
száma
b

Szakmai vezető

1

22

Gyermekvédelmi
ügyintéző

1

41

Nevelőszülői tanácsadó

99

Összes szakmai
munkakörben

98

Fenti főfoglalkozású
személyek közül osztott
munkakörben
alkalmazottak száma

Bizonylatszám: 6054405-1

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
c

58

Részmunkaidős

felsőfokú

középfokú

alapfokú

d

e

f

1

1

9

9

9

11

10

10

26 . oldal

betöltött
állások
száma *
g

személyek
száma
összesen
h

2017.01.31. 14:34

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
i

felsőfokú

középfokú

alapfokú

j

k

l

4. Egyéb munkakörök
Teljes munkaidős vagy időszaki
főfoglalkozású

Munkaköri csoport

Sorszám

Részmunkaidős

Összes

betöltött állás
a

01

Gazdasági, műszaki, ügyviteli

02

Kisegítő (fizikai)

03

Összesen

b

c
1

1,00

1

1,00

5. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók
01

Számuk összesen

02

Ebből: Közfoglalkoztatott

03

Önkéntes

04

Iskolai közösségi szolgálatot teljesítő

05

Az önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma

Bizonylatszám: 6054405-1

27 . oldal

d

2017.01.31. 14:34

Amennyiben további ellátástípusról is kíván jelenteni, nyomja meg a lap jobb sarkában lévő "+" gombot!
Elláttástípus kódja, megnevezése:

243

Lakásotthon

3. A foglalkoztatottak statisztikai létszáma és a betöltött állások december 31-én ellátástípusonként
NEM A VÉGZETTSÉG, HANEM A BETÖLTÖTT MUNKAKÖR ALAPJÁN KÉRJÜK KITÖLTENI!
* A részmunkaidős, nem teljes munkaidejű órákat teljes munkaidős állássá kell átszámítani:
állás=ténylegesen teljesített heti órák száma / 40 vagy állás= ténylegesen teljesített heti órák száma / 36
Szakmai munkakörök (Lásd a honlapon található Segédletben!) - kiválasztása az első üres sor 'a' oszlopában történik, további sorok hozzáadhatók!
Teljes munkaidős vagy időszaki főfoglalkozású

Kód

Munkakör

a

betöltött
állások
száma
b

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
c

felsőfokú

középfokú

alapfokú

d

e

f

58

Szakmai vezető

4

4

4

40

Nevelő

14

14

14

13

Fejlesztő pedagógus

4

4

4

56

Pszichológus

2

2

2

22

4

3

3

75

Gyermekvédelmi
ügyintéző
Gyermekvédelmi
asszisztens

14

13

13

21

Gyermekfelügyelő

45

43

43

99

Összes szakmai
munkakörben

87

83

Bizonylatszám: 6054405-1

Részmunkaidős

24

28 . oldal

betöltött
állások
száma *
g

személyek
száma
összesen
h

59

2017.01.31. 14:34

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
i

felsőfokú

középfokú

alapfokú

j

k

l

98

Fenti főfoglalkozású
személyek közül osztott
munkakörben
alkalmazottak száma

Bizonylatszám: 6054405-1

29 . oldal

2017.01.31. 14:34

4. Egyéb munkakörök
Teljes munkaidős vagy időszaki
főfoglalkozású

Munkaköri csoport

Sorszám

Részmunkaidős

Összes

betöltött állás
a

01

Gazdasági, műszaki, ügyviteli

02

Kisegítő (fizikai)

03

Összesen

b

c

5. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók
01

Számuk összesen

02

Ebből: Közfoglalkoztatott

03

Önkéntes

04

Iskolai közösségi szolgálatot teljesítő

05

Az önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma

Bizonylatszám: 6054405-1

30 . oldal

2017.01.31. 14:34

d

Amennyiben további ellátástípusról is kíván jelenteni, nyomja meg a lap jobb sarkában lévő "+" gombot!
Elláttástípus kódja, megnevezése:

246

Utógondozó otthon

3. A foglalkoztatottak statisztikai létszáma és a betöltött állások december 31-én ellátástípusonként
NEM A VÉGZETTSÉG, HANEM A BETÖLTÖTT MUNKAKÖR ALAPJÁN KÉRJÜK KITÖLTENI!
* A részmunkaidős, nem teljes munkaidejű órákat teljes munkaidős állássá kell átszámítani:
állás=ténylegesen teljesített heti órák száma / 40 vagy állás= ténylegesen teljesített heti órák száma / 36
Szakmai munkakörök (Lásd a honlapon található Segédletben!) - kiválasztása az első üres sor 'a' oszlopában történik, további sorok hozzáadhatók!
Teljes munkaidős vagy időszaki főfoglalkozású

Kód

Munkakör

a

betöltött
állások
száma
b

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
c

felsőfokú

középfokú

alapfokú

d

e

f

58

Szakmai vezető

1

1

1

40

Nevelő

2

2

2

75

Gyermekvédelmi
asszisztens
Összes szakmai
munkakörben

1

1

4

4

99

98

Részmunkaidős

betöltött
állások
száma *
g

személyek
száma
összesen
h

1
3

1

Fenti főfoglalkozású
személyek közül osztott
munkakörben
alkalmazottak száma

Bizonylatszám: 6054405-1

31 . oldal

2017.01.31. 14:34

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
i

felsőfokú

középfokú

alapfokú

j

k

l

4. Egyéb munkakörök
Teljes munkaidős vagy időszaki
főfoglalkozású

Munkaköri csoport

Sorszám

Részmunkaidős

Összes

betöltött állás
a

01

Gazdasági, műszaki, ügyviteli

02

Kisegítő (fizikai)

03

Összesen

b

c

5. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók
01

Számuk összesen

02

Ebből: Közfoglalkoztatott

03

Önkéntes

04

Iskolai közösségi szolgálatot teljesítő

05

Az önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma

Bizonylatszám: 6054405-1

32 . oldal

2017.01.31. 14:34

d

Amennyiben további ellátástípusról is kíván jelenteni, nyomja meg a lap jobb sarkában lévő "+" gombot!
Elláttástípus kódja, megnevezése:

242

Gyermekotthon

3. A foglalkoztatottak statisztikai létszáma és a betöltött állások december 31-én ellátástípusonként
NEM A VÉGZETTSÉG, HANEM A BETÖLTÖTT MUNKAKÖR ALAPJÁN KÉRJÜK KITÖLTENI!
* A részmunkaidős, nem teljes munkaidejű órákat teljes munkaidős állássá kell átszámítani:
állás=ténylegesen teljesített heti órák száma / 40 vagy állás= ténylegesen teljesített heti órák száma / 36
Szakmai munkakörök (Lásd a honlapon található Segédletben!) - kiválasztása az első üres sor 'a' oszlopában történik, további sorok hozzáadhatók!
Teljes munkaidős vagy időszaki főfoglalkozású

Kód

Munkakör

a

betöltött
állások
száma
b

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
c

felsőfokú

középfokú

alapfokú

d

e

f

58

Szakmai vezető

1

1

1

13

Fejlesztő pedagógus

1

1

1

40

Nevelő

5

5

5

75

Gyermekvédelmi
asszisztens

4

4

4

21

Gyermekfelügyelő

12

11

11

22

Gyermekvédelmi
ügyintéző

1

1

79

Kisgyermek nevelő

6

6

99

Összes szakmai
munkakörben

30

29

Bizonylatszám: 6054405-1

Részmunkaidős

betöltött
állások
száma *
g

személyek
száma
összesen
h

1
6
8

33 . oldal

21

2017.01.31. 14:34

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
i

felsőfokú

középfokú

alapfokú

j

k

l

98

Fenti főfoglalkozású
személyek közül osztott
munkakörben
alkalmazottak száma

Bizonylatszám: 6054405-1

34 . oldal

2017.01.31. 14:34

4. Egyéb munkakörök
Teljes munkaidős vagy időszaki
főfoglalkozású

Munkaköri csoport

Sorszám

Részmunkaidős

Összes

betöltött állás
a

b

c

d

01

Gazdasági, műszaki, ügyviteli

02

Kisegítő (fizikai)

2

0,50

2,50

03

Összesen

2

0,50

2,50

5. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók
01

Számuk összesen

02

Ebből: Közfoglalkoztatott

03

Önkéntes

04

Iskolai közösségi szolgálatot teljesítő

05

Az önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma

Bizonylatszám: 6054405-1

35 . oldal

2017.01.31. 14:34

Amennyiben további ellátástípusról is kíván jelenteni, nyomja meg a lap jobb sarkában lévő "+" gombot!
Elláttástípus kódja, megnevezése:

247

Különleges gyermekotthon

3. A foglalkoztatottak statisztikai létszáma és a betöltött állások december 31-én ellátástípusonként
NEM A VÉGZETTSÉG, HANEM A BETÖLTÖTT MUNKAKÖR ALAPJÁN KÉRJÜK KITÖLTENI!
* A részmunkaidős, nem teljes munkaidejű órákat teljes munkaidős állássá kell átszámítani:
állás=ténylegesen teljesített heti órák száma / 40 vagy állás= ténylegesen teljesített heti órák száma / 36
Szakmai munkakörök (Lásd a honlapon található Segédletben!) - kiválasztása az első üres sor 'a' oszlopában történik, további sorok hozzáadhatók!
Teljes munkaidős vagy időszaki főfoglalkozású

Kód

Munkakör

a

betöltött
állások
száma
b

Részmunkaidős

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma
ebből:
összesen
c

felsőfokú

középfokú

alapfokú

d

e

f

betöltött
állások
száma *
g

személyek
száma
összesen
h

Szakmai vezető

2

2

2

13

Fejlesztő pedagógus

1

1

1

22

Gyermekvédelmi
ügyintéző

2

1

40

Nevelő

6

6

75

Gyermekvédelmi
asszisztens

6

5

5

21

Gyermekfelügyelő

19

10

10

1,00

2

99

Összes szakmai
munkakörben

36

25

16

1,00

2

Bizonylatszám: 6054405-1

1
6

36 . oldal

2017.01.31. 14:34

ebből:
összesen
i

58

9

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma

felsőfokú

középfokú

alapfokú

j

k

l

98

Fenti főfoglalkozású
személyek közül osztott
munkakörben
alkalmazottak száma

Bizonylatszám: 6054405-1

37 . oldal

2017.01.31. 14:34

4. Egyéb munkakörök
Teljes munkaidős vagy időszaki
főfoglalkozású

Munkaköri csoport

Sorszám

Részmunkaidős

Összes

betöltött állás
a

01

Gazdasági, műszaki, ügyviteli

02

Kisegítő (fizikai)

03

Összesen

b

c

5. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók
01

Számuk összesen

02

Ebből: Közfoglalkoztatott

03

Önkéntes

04

Iskolai közösségi szolgálatot teljesítő

05

Az önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma

Bizonylatszám: 6054405-1

38 . oldal

2017.01.31. 14:34

d

