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1. A támogatott lakhatás összesített adatai

A székhely és a székhelyhez tartozó címek valamennyi szolgáltatására összesítve kérjük kitölteni!

1.1. Összesített férőhely és ellátott adatok

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa*

181 182 183

a b c d

01 Engedélyezett férőhelyek száma (XII.31.) 22 18

02 Ellátottak száma (XII.31.) 22 17

03 Ebből: térítési díj fizetésére kötelezettek száma
(XII.31.) 22 17

04 Térítési díjból eredő bevétel (tárgyévben, ezer
Ft) 2 577 1 837

1.2. A működési és felhalmozási költségre vonatkozó adatok

Sor-
szám

Megnevezés Összeg
(ezer Ft)

a b

01
Működési költség

személyi jellegű kiadások

a
tárgyévben

29 805

02 dologi kiadások 31 708

03 Felhalmozási célú kiadások 3 074

04 Egyéb kiadások öszesen

05 Összes költség (01–04.sor) 64 587

*18 Támogatott lakhatás

181 fogyatékos személyek részére

182 pszichiátriai betegek részére

183 szenvedélybetegek részére
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2. Napközbeni szolgáltatás adatai

2.1. Napközbeni szolgáltatásban részesülők száma (XII.31.), fő

A székhely és a székhelyhez tartozó címek valamennyi szolgáltatására összesítve kérjük kitölteni!

Sor-
szám

Megnevezés Fenntartó által biztosított
szolgáltatásban részesülők

Szolgáltatásvásárlással
biztosított szolgáltatásban

részesülők

a b c

01 Étkezés 12

02 Ápolás-gondozás

03 Fejlesztés 39

04 A társadalmi életben való részvételt segítő
szolgáltatások 39

05 Ellátottak száma összesen (01–04.sor)
(halmozott adat) 78 12

2.2. Fenntartó által biztosított szolgáltatásokban részesülők száma helyszínek szerint (XII.31.):

Címenként kérjük kitölteni!
 Amennyiben további helyszínekről is kíván jelenteni, nyomja meg a lap bal oldalán megjelenő zöld nyilat!

1 .sz.cím:

6200 Kiskőrös

Irányítószám - település (város, község) - kerület (Bp.)

Liget utca

Közterület neve Közterület jellege (utca, tér, stb.)

2 2576/A/9 02 9

helyrajzi szám épület lépcsőház földszint,emelet ajtóházszám

Sor-
szám

Megnevezés Ellátottak száma
(XII.31.)

a b

01 Étkezés

02 Ápolás-gondozás

03 Fejlesztés 4

04 A társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások 4

05 Ellátottak száma összesen (01–04.sor) (halmozott adat) 8
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2 .sz.cím:

6400 Kiskunhalas

Irányítószám - település (város, község) - kerület (Bp.)

Kisfaludy utca

Közterület neve Közterület jellege (utca, tér, stb.)

108 1986

helyrajzi szám épület lépcsőház földszint,emelet ajtóházszám

Sor-
szám

Megnevezés Ellátottak száma
(XII.31.)

a b

01 Étkezés

02 Ápolás-gondozás

03 Fejlesztés 10

04 A társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások 10

05 Ellátottak száma összesen (01–04.sor) (halmozott adat) 20

3 .sz.cím:

6200 Kiskőrös

Irányítószám - település (város, község) - kerület (Bp.)

Korvin utca

Közterület neve Közterület jellege (utca, tér, stb.)

17 2288

helyrajzi szám épület lépcsőház földszint,emelet ajtóházszám

Sor-
szám

Megnevezés Ellátottak száma
(XII.31.)

a b

01 Étkezés
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02 Ápolás-gondozás

03 Fejlesztés 6

04 A társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások 6

05 Ellátottak száma összesen (01–04.sor) (halmozott adat) 12

4 .sz.cím:

6200 Kiskőrös

Irányítószám - település (város, község) - kerület (Bp.)

Seres Sámuel utca

Közterület neve Közterület jellege (utca, tér, stb.)

7 1158

helyrajzi szám épület lépcsőház földszint,emelet ajtóházszám

Sor-
szám

Megnevezés Ellátottak száma
(XII.31.)

a b

01 Étkezés

02 Ápolás-gondozás

03 Fejlesztés 11

04 A társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások 11

05 Ellátottak száma összesen (01–04.sor) (halmozott adat) 22

5 .sz.cím:

6200 Kiskőrös

Irányítószám - település (város, község) - kerület (Bp.)

Seres Sámuel utca

Közterület neve Közterület jellege (utca, tér, stb.)

11 1157/1

helyrajzi szám épület lépcsőház földszint,emelet ajtóházszám
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Sor-
szám

Megnevezés Ellátottak száma
(XII.31.)

a b

01 Étkezés

02 Ápolás-gondozás

03 Fejlesztés 8

04 A társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások 8

05 Ellátottak száma összesen (01–04.sor) (halmozott adat) 16
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Amennyiben további lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanról is kíván jelenteni, nyomja meg a lap jobb
sarkában lévő zöld nyilat

3. Lakhatási szolgáltatás adatai

Lakáscímenként kérjük kitölteni!

Lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címei:

1 .sz.cím:

6200 Kiskőrös

Irányítószám - település (város, község) - kerület (Bp.)

Seres Sámuel utca

Közterület neve Közterület jellege (utca, tér, stb.)

11 1157/1

házszám helyrajzi szám épület lépcsőház ajtóföldszint,emelet

3.1. Az ingatlan adatai

Sorszá
m

Megnevezés
b

a

01

A lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan típusa:

2legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház (1)
hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház (2)
legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttese (3)

02 Az épület formája:
családi ház (1)
ikerház (2)
csoportház (3)

többszintes, többlakásos épület (4)
lakóparki épület (5)
lakótelepi épület (6)

3

03 Az ingatlan tulajdoni helyzete: saját tulajdon (1) bérlemény (2) 2
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3.2. Férőhelyek és ellátottak adatai

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa*

181 182 183

a b c d

01 Engedélyezett férőhelyek száma (XII.31.) 8

02 Az ellátottak száma előző év XII.31-én 8

03 A tárgyévben az ellátásból kikerültek, összesen (04-07.sor)

04

Ebből
(03-ból):

gondozásának indokoltsága megszűnt

05 tartós intézménybe került

06 átmeneti intézménybe került

07 meghalt

08 A tárgyévben felvételt nyertek, összesen (09-10.sor)

09 Ebből
(08-ból):

otthonából

10 más szociális intézményből

11 Az ellátottak száma tárgyév XII.31-én (02-03+08. sor) 8

Ellátottak kor és nem szerint (XII.31.)

12 Férfi 0–13 éves

13 14–17 éves

14 18–39 éves

15 40–59 éves 4

16 60–64 éves

17 65–69 éves 1

18 70–74 éves

19 75–79 éves

20 80–89 éves

21 90– x éves

22 Férfi összesen (12-21.sor) 5

23 Nő 0–13 éves

24 14–17 éves

25 18–39 éves 1

26 40–59 éves 2

27 60–64 éves

28 65–69 éves

29 70–74 éves

30 75–79 éves

31 80–89 éves

32 90– x éves

33 Nő összesen (23–32.sor) 3
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3.3. Szolgáltatásvásárlással biztosított szolgáltatásokban részesülők száma (XII.31.), fő

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa*

181 182 183

a b c d

01 111 Étkeztetés 7

02 113 Házi segítségnyújtás

03 118 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

04 171 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

05 172 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére

06 173 Támogató szolgáltatás 1

07 122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére

08 123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére 8

09 124 Nappali ellátás szenvedélybetegek részére

10 Egyéb

11 Ebből: étkezés

12 ápolás-gondozás

13 fejlesztés

14 a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatá...2

15 Ellátottak összesen (01–10.sor) (halmozott adat) 16

3.4. Az ellátottak megoszlása cselekvőképességük szerint (XII.31.)

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa *

181 182 183

a b c d

01 A 18. életévüket betöltött ellátottak száma tárgyév XII. 31-én 8

02

Ebből
(01-ből):

cselekvőképes (támogatott döntéshozatalban részt
vevők kivételével) 6

03 támogatott döntéshozatalban vesz részt

04 korlátozottan cselekvőképes 2

05 cselekvőképtelen
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3.5.Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok

Ellátottak a foglalkoztatásra jogosító minősítés típusa szerint (XII. 31.) (01-07.sorok)

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa

181 182 183

a b c d

01 A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (02 + 07) 7

02 A 18–64 éves ellátottak közül rendelkezik minősítéssel összesen
(tárgyév XII. 31-én; 03+04+05+06) 2

03

Ebből
(02-ből)

komplex minősítés 2

04 munkarehabilitáció foglalkoztatásra jogosító minősítés

05
fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül Mt. szerinti
határozott idejű munkaviszony keretében történő
foglalkoztatásra jogosító minősítés

06
fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül fejlesztési
jogviszony keretében történő foglalkoztatásra jogosító
minősítés

07 A 18–64 éves ellátottak közül nem rendelkezik minősítéssel összesen
(tárgyév XII. 31-én) 5

Ellátottak a foglalkoztatás típusa szerint (XII. 31.) (08-15.sorok)

08 A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (09+15) 7

09 A 18–64 éves ellátottak közül foglalkoztatott összesen (XII. 31.)

10

Ebből
(09-ből)

nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatott

11 közfoglalkoztatásban foglalkoztatott

12 akkreditált foglalkoztatásban vesz részt

13 Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatásban vesz részt

14 fejlesztési jogviszony keretében történő fejlesztő
foglalkoztatásban vesz részt

15 A 18–64 éves ellátottak közül nem foglalkoztatott összesen (XII. 31.) 7
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Amennyiben további lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanról is kíván jelenteni, nyomja meg a lap jobb
sarkában lévő zöld nyilat

3. Lakhatási szolgáltatás adatai

Lakáscímenként kérjük kitölteni!

Lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címei:

2 .sz.cím:

6200 Kiskőrös

Irányítószám - település (város, község) - kerület (Bp.)

Liget utca

Közterület neve Közterület jellege (utca, tér, stb.)

2 2576/A/9 02 9

házszám helyrajzi szám épület lépcsőház ajtóföldszint,emelet

3.1. Az ingatlan adatai

Sorszá
m

Megnevezés
b

a

01

A lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan típusa:

1legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház (1)
hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház (2)
legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttese (3)

02 Az épület formája:
családi ház (1)
ikerház (2)
csoportház (3)

többszintes, többlakásos épület (4)
lakóparki épület (5)
lakótelepi épület (6)

6

03 Az ingatlan tulajdoni helyzete: saját tulajdon (1) bérlemény (2) 2
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3.2. Férőhelyek és ellátottak adatai

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa*

181 182 183

a b c d

01 Engedélyezett férőhelyek száma (XII.31.) 4

02 Az ellátottak száma előző év XII.31-én 4

03 A tárgyévben az ellátásból kikerültek, összesen (04-07.sor) 2

04

Ebből
(03-ból):

gondozásának indokoltsága megszűnt 2

05 tartós intézménybe került

06 átmeneti intézménybe került

07 meghalt

08 A tárgyévben felvételt nyertek, összesen (09-10.sor) 2

09 Ebből
(08-ból):

otthonából 2

10 más szociális intézményből

11 Az ellátottak száma tárgyév XII.31-én (02-03+08. sor) 4

Ellátottak kor és nem szerint (XII.31.)

12 Férfi 0–13 éves

13 14–17 éves

14 18–39 éves

15 40–59 éves

16 60–64 éves

17 65–69 éves

18 70–74 éves

19 75–79 éves

20 80–89 éves

21 90– x éves

22 Férfi összesen (12-21.sor)

23 Nő 0–13 éves

24 14–17 éves

25 18–39 éves 1

26 40–59 éves 3

27 60–64 éves

28 65–69 éves

29 70–74 éves

30 75–79 éves

31 80–89 éves

32 90– x éves

33 Nő összesen (23–32.sor) 4
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3.3. Szolgáltatásvásárlással biztosított szolgáltatásokban részesülők száma (XII.31.), fő

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa*

181 182 183

a b c d

01 111 Étkeztetés 1

02 113 Házi segítségnyújtás

03 118 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

04 171 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

05 172 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére

06 173 Támogató szolgáltatás

07 122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére

08 123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére 4

09 124 Nappali ellátás szenvedélybetegek részére

10 Egyéb

11 Ebből: étkezés

12 ápolás-gondozás

13 fejlesztés

14 a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatá...2

15 Ellátottak összesen (01–10.sor) (halmozott adat) 5

3.4. Az ellátottak megoszlása cselekvőképességük szerint (XII.31.)

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa *

181 182 183

a b c d

01 A 18. életévüket betöltött ellátottak száma tárgyév XII. 31-én 4

02

Ebből
(01-ből):

cselekvőképes (támogatott döntéshozatalban részt
vevők kivételével) 2

03 támogatott döntéshozatalban vesz részt

04 korlátozottan cselekvőképes 2

05 cselekvőképtelen
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3.5.Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok

Ellátottak a foglalkoztatásra jogosító minősítés típusa szerint (XII. 31.) (01-07.sorok)

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa

181 182 183

a b c d

01 A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (02 + 07) 4

02 A 18–64 éves ellátottak közül rendelkezik minősítéssel összesen
(tárgyév XII. 31-én; 03+04+05+06) 3

03

Ebből
(02-ből)

komplex minősítés 3

04 munkarehabilitáció foglalkoztatásra jogosító minősítés

05
fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül Mt. szerinti
határozott idejű munkaviszony keretében történő
foglalkoztatásra jogosító minősítés

06
fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül fejlesztési
jogviszony keretében történő foglalkoztatásra jogosító
minősítés

07 A 18–64 éves ellátottak közül nem rendelkezik minősítéssel összesen
(tárgyév XII. 31-én) 1

Ellátottak a foglalkoztatás típusa szerint (XII. 31.) (08-15.sorok)

08 A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (09+15) 4

09 A 18–64 éves ellátottak közül foglalkoztatott összesen (XII. 31.) 2

10

Ebből
(09-ből)

nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatott

11 közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 2

12 akkreditált foglalkoztatásban vesz részt

13 Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatásban vesz részt

14 fejlesztési jogviszony keretében történő fejlesztő
foglalkoztatásban vesz részt

15 A 18–64 éves ellátottak közül nem foglalkoztatott összesen (XII. 31.) 2
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Amennyiben további lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanról is kíván jelenteni, nyomja meg a lap jobb
sarkában lévő zöld nyilat

3. Lakhatási szolgáltatás adatai

Lakáscímenként kérjük kitölteni!

Lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címei:

3 .sz.cím:

6200 Kiskőrös

Irányítószám - település (város, község) - kerület (Bp.)

Seres Sámuel utca

Közterület neve Közterület jellege (utca, tér, stb.)

7 1158

házszám helyrajzi szám épület lépcsőház ajtóföldszint,emelet

3.1. Az ingatlan adatai

Sorszá
m

Megnevezés
b

a

01

A lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan típusa:

2legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház (1)
hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház (2)
legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttese (3)

02 Az épület formája:
családi ház (1)
ikerház (2)
csoportház (3)

többszintes, többlakásos épület (4)
lakóparki épület (5)
lakótelepi épület (6)

1

03 Az ingatlan tulajdoni helyzete: saját tulajdon (1) bérlemény (2) 2
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3.2. Férőhelyek és ellátottak adatai

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa*

181 182 183

a b c d

01 Engedélyezett férőhelyek száma (XII.31.) 12

02 Az ellátottak száma előző év XII.31-én 12

03 A tárgyévben az ellátásból kikerültek, összesen (04-07.sor) 7

04

Ebből
(03-ból):

gondozásának indokoltsága megszűnt 5

05 tartós intézménybe került 1

06 átmeneti intézménybe került 1

07 meghalt

08 A tárgyévben felvételt nyertek, összesen (09-10.sor) 6

09 Ebből
(08-ból):

otthonából 4

10 más szociális intézményből 2

11 Az ellátottak száma tárgyév XII.31-én (02-03+08. sor) 11

Ellátottak kor és nem szerint (XII.31.)

12 Férfi 0–13 éves

13 14–17 éves

14 18–39 éves 1

15 40–59 éves 3

16 60–64 éves 3

17 65–69 éves

18 70–74 éves

19 75–79 éves

20 80–89 éves

21 90– x éves

22 Férfi összesen (12-21.sor) 7

23 Nő 0–13 éves

24 14–17 éves

25 18–39 éves

26 40–59 éves 3

27 60–64 éves 1

28 65–69 éves

29 70–74 éves

30 75–79 éves

31 80–89 éves

32 90– x éves

33 Nő összesen (23–32.sor) 4
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3.3. Szolgáltatásvásárlással biztosított szolgáltatásokban részesülők száma (XII.31.), fő

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa*

181 182 183

a b c d

01 111 Étkeztetés 3

02 113 Házi segítségnyújtás

03 118 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

04 171 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

05 172 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére

06 173 Támogató szolgáltatás

07 122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére

08 123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére

09 124 Nappali ellátás szenvedélybetegek részére 11

10 Egyéb

11 Ebből: étkezés

12 ápolás-gondozás

13 fejlesztés

14 a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatá...2

15 Ellátottak összesen (01–10.sor) (halmozott adat) 14

3.4. Az ellátottak megoszlása cselekvőképességük szerint (XII.31.)

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa *

181 182 183

a b c d

01 A 18. életévüket betöltött ellátottak száma tárgyév XII. 31-én 11

02

Ebből
(01-ből):

cselekvőképes (támogatott döntéshozatalban részt
vevők kivételével) 11

03 támogatott döntéshozatalban vesz részt

04 korlátozottan cselekvőképes

05 cselekvőképtelen
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3.5.Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok

Ellátottak a foglalkoztatásra jogosító minősítés típusa szerint (XII. 31.) (01-07.sorok)

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa

181 182 183

a b c d

01 A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (02 + 07) 11

02 A 18–64 éves ellátottak közül rendelkezik minősítéssel összesen
(tárgyév XII. 31-én; 03+04+05+06) 1

03

Ebből
(02-ből)

komplex minősítés 1

04 munkarehabilitáció foglalkoztatásra jogosító minősítés

05
fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül Mt. szerinti
határozott idejű munkaviszony keretében történő
foglalkoztatásra jogosító minősítés

06
fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül fejlesztési
jogviszony keretében történő foglalkoztatásra jogosító
minősítés

07 A 18–64 éves ellátottak közül nem rendelkezik minősítéssel összesen
(tárgyév XII. 31-én) 10

Ellátottak a foglalkoztatás típusa szerint (XII. 31.) (08-15.sorok)

08 A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (09+15) 11

09 A 18–64 éves ellátottak közül foglalkoztatott összesen (XII. 31.) 6

10

Ebből
(09-ből)

nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatott 2

11 közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 4

12 akkreditált foglalkoztatásban vesz részt

13 Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatásban vesz részt

14 fejlesztési jogviszony keretében történő fejlesztő
foglalkoztatásban vesz részt

15 A 18–64 éves ellátottak közül nem foglalkoztatott összesen (XII. 31.) 5
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Amennyiben további lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanról is kíván jelenteni, nyomja meg a lap jobb
sarkában lévő zöld nyilat

3. Lakhatási szolgáltatás adatai

Lakáscímenként kérjük kitölteni!

Lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címei:

4 .sz.cím:

6200 Kiskőrös

Irányítószám - település (város, község) - kerület (Bp.)

Korvin utca

Közterület neve Közterület jellege (utca, tér, stb.)

17 2288

házszám helyrajzi szám épület lépcsőház ajtóföldszint,emelet

3.1. Az ingatlan adatai

Sorszá
m

Megnevezés
b

a

01

A lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan típusa:

1legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház (1)
hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház (2)
legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttese (3)

02 Az épület formája:
családi ház (1)
ikerház (2)
csoportház (3)

többszintes, többlakásos épület (4)
lakóparki épület (5)
lakótelepi épület (6)

1

03 Az ingatlan tulajdoni helyzete: saját tulajdon (1) bérlemény (2) 1
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3.2. Férőhelyek és ellátottak adatai

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa*

181 182 183

a b c d

01 Engedélyezett férőhelyek száma (XII.31.) 6

02 Az ellátottak száma előző év XII.31-én 6

03 A tárgyévben az ellátásból kikerültek, összesen (04-07.sor) 3

04

Ebből
(03-ból):

gondozásának indokoltsága megszűnt 2

05 tartós intézménybe került

06 átmeneti intézménybe került 1

07 meghalt

08 A tárgyévben felvételt nyertek, összesen (09-10.sor) 3

09 Ebből
(08-ból):

otthonából 3

10 más szociális intézményből

11 Az ellátottak száma tárgyév XII.31-én (02-03+08. sor) 6

Ellátottak kor és nem szerint (XII.31.)

12 Férfi 0–13 éves

13 14–17 éves

14 18–39 éves

15 40–59 éves 3

16 60–64 éves 3

17 65–69 éves

18 70–74 éves

19 75–79 éves

20 80–89 éves

21 90– x éves

22 Férfi összesen (12-21.sor) 6

23 Nő 0–13 éves

24 14–17 éves

25 18–39 éves

26 40–59 éves

27 60–64 éves

28 65–69 éves

29 70–74 éves

30 75–79 éves

31 80–89 éves

32 90– x éves

33 Nő összesen (23–32.sor)

Bizonylatszám: 13218753-1 20 / 37 2021.02.03. 15:29



3.3. Szolgáltatásvásárlással biztosított szolgáltatásokban részesülők száma (XII.31.), fő

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa*

181 182 183

a b c d

01 111 Étkeztetés 1

02 113 Házi segítségnyújtás

03 118 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

04 171 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

05 172 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére

06 173 Támogató szolgáltatás

07 122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére

08 123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére

09 124 Nappali ellátás szenvedélybetegek részére 6

10 Egyéb

11 Ebből: étkezés

12 ápolás-gondozás

13 fejlesztés

14 a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatá...2

15 Ellátottak összesen (01–10.sor) (halmozott adat) 7

3.4. Az ellátottak megoszlása cselekvőképességük szerint (XII.31.)

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa *

181 182 183

a b c d

01 A 18. életévüket betöltött ellátottak száma tárgyév XII. 31-én 6

02

Ebből
(01-ből):

cselekvőképes (támogatott döntéshozatalban részt
vevők kivételével) 6

03 támogatott döntéshozatalban vesz részt

04 korlátozottan cselekvőképes

05 cselekvőképtelen
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3.5.Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok

Ellátottak a foglalkoztatásra jogosító minősítés típusa szerint (XII. 31.) (01-07.sorok)

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa

181 182 183

a b c d

01 A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (02 + 07) 6

02 A 18–64 éves ellátottak közül rendelkezik minősítéssel összesen
(tárgyév XII. 31-én; 03+04+05+06) 6

03

Ebből
(02-ből)

komplex minősítés

04 munkarehabilitáció foglalkoztatásra jogosító minősítés

05
fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül Mt. szerinti
határozott idejű munkaviszony keretében történő
foglalkoztatásra jogosító minősítés

06
fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül fejlesztési
jogviszony keretében történő foglalkoztatásra jogosító
minősítés

6

07 A 18–64 éves ellátottak közül nem rendelkezik minősítéssel összesen
(tárgyév XII. 31-én)

Ellátottak a foglalkoztatás típusa szerint (XII. 31.) (08-15.sorok)

08 A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (09+15) 6

09 A 18–64 éves ellátottak közül foglalkoztatott összesen (XII. 31.) 5

10

Ebből
(09-ből)

nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatott 2

11 közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 3

12 akkreditált foglalkoztatásban vesz részt

13 Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatásban vesz részt

14 fejlesztési jogviszony keretében történő fejlesztő
foglalkoztatásban vesz részt

15 A 18–64 éves ellátottak közül nem foglalkoztatott összesen (XII. 31.) 1
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Amennyiben további lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanról is kíván jelenteni, nyomja meg a lap jobb
sarkában lévő zöld nyilat

3. Lakhatási szolgáltatás adatai

Lakáscímenként kérjük kitölteni!

Lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címei:

5 .sz.cím:

6400 Kiskunhalas

Irányítószám - település (város, község) - kerület (Bp.)

Kisfaludy utca

Közterület neve Közterület jellege (utca, tér, stb.)

108 1986

házszám helyrajzi szám épület lépcsőház ajtóföldszint,emelet

3.1. Az ingatlan adatai

Sorszá
m

Megnevezés
b

a

01

A lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan típusa:

2legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház (1)
hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház (2)
legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttese (3)

02 Az épület formája:
családi ház (1)
ikerház (2)
csoportház (3)

többszintes, többlakásos épület (4)
lakóparki épület (5)
lakótelepi épület (6)

1

03 Az ingatlan tulajdoni helyzete: saját tulajdon (1) bérlemény (2) 1
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3.2. Férőhelyek és ellátottak adatai

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa*

181 182 183

a b c d

01 Engedélyezett férőhelyek száma (XII.31.) 10

02 Az ellátottak száma előző év XII.31-én 10

03 A tárgyévben az ellátásból kikerültek, összesen (04-07.sor) 2

04

Ebből
(03-ból):

gondozásának indokoltsága megszűnt

05 tartós intézménybe került 1

06 átmeneti intézménybe került

07 meghalt 1

08 A tárgyévben felvételt nyertek, összesen (09-10.sor) 2

09 Ebből
(08-ból):

otthonából 2

10 más szociális intézményből

11 Az ellátottak száma tárgyév XII.31-én (02-03+08. sor) 10

Ellátottak kor és nem szerint (XII.31.)

12 Férfi 0–13 éves

13 14–17 éves

14 18–39 éves 3

15 40–59 éves 2

16 60–64 éves

17 65–69 éves

18 70–74 éves

19 75–79 éves

20 80–89 éves

21 90– x éves

22 Férfi összesen (12-21.sor) 5

23 Nő 0–13 éves

24 14–17 éves

25 18–39 éves

26 40–59 éves 2

27 60–64 éves 2

28 65–69 éves 1

29 70–74 éves

30 75–79 éves

31 80–89 éves

32 90– x éves

33 Nő összesen (23–32.sor) 5
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3.3. Szolgáltatásvásárlással biztosított szolgáltatásokban részesülők száma (XII.31.), fő

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa*

181 182 183

a b c d

01 111 Étkeztetés

02 113 Házi segítségnyújtás

03 118 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

04 171 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

05 172 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére

06 173 Támogató szolgáltatás

07 122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére

08 123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére 10

09 124 Nappali ellátás szenvedélybetegek részére

10 Egyéb

11 Ebből: étkezés

12 ápolás-gondozás

13 fejlesztés

14 a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatá...2

15 Ellátottak összesen (01–10.sor) (halmozott adat) 10

3.4. Az ellátottak megoszlása cselekvőképességük szerint (XII.31.)

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa *

181 182 183

a b c d

01 A 18. életévüket betöltött ellátottak száma tárgyév XII. 31-én 10

02

Ebből
(01-ből):

cselekvőképes (támogatott döntéshozatalban részt
vevők kivételével) 4

03 támogatott döntéshozatalban vesz részt

04 korlátozottan cselekvőképes 4

05 cselekvőképtelen 2
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3.5.Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok

Ellátottak a foglalkoztatásra jogosító minősítés típusa szerint (XII. 31.) (01-07.sorok)

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa

181 182 183

a b c d

01 A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (02 + 07) 9

02 A 18–64 éves ellátottak közül rendelkezik minősítéssel összesen
(tárgyév XII. 31-én; 03+04+05+06) 6

03

Ebből
(02-ből)

komplex minősítés 6

04 munkarehabilitáció foglalkoztatásra jogosító minősítés

05
fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül Mt. szerinti
határozott idejű munkaviszony keretében történő
foglalkoztatásra jogosító minősítés

06
fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül fejlesztési
jogviszony keretében történő foglalkoztatásra jogosító
minősítés

07 A 18–64 éves ellátottak közül nem rendelkezik minősítéssel összesen
(tárgyév XII. 31-én) 3

Ellátottak a foglalkoztatás típusa szerint (XII. 31.) (08-15.sorok)

08 A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (09+15) 9

09 A 18–64 éves ellátottak közül foglalkoztatott összesen (XII. 31.) 6

10

Ebből
(09-ből)

nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatott 2

11 közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 2

12 akkreditált foglalkoztatásban vesz részt

13 Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatásban vesz részt 2

14 fejlesztési jogviszony keretében történő fejlesztő
foglalkoztatásban vesz részt

15 A 18–64 éves ellátottak közül nem foglalkoztatott összesen (XII. 31.) 3
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Ellátástípus kódja: 183 megnevezése: Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

Az alkalmazásban állók létszáma; az egyéb munkakörökben dolgozó személyek, az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek
száma ellátástípusonként
A székhely és a székhelyhez tartozó címek valamennyi szolgáltatására összesítve kérjük kitölteni!
Alkalmazásban állók
F1. Szakmai munkakörök
A fenntartó által szakmai munkakörben engedélyezett
álláshelyek száma december 31-én: 2,0

Ebből betöltetlen álláshelyek száma
december 31-én: 0,0

F1.1. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma december 31-én
(A több ellátástípusban/telephelyen/munkakörben alkalmazásban állókat a munkaidő átszámításával kérjük jelenteni [ld. kitöltési útmutató])

M
un

ka
kö

r 
kó

d

Munkakör megnevezése

Teljes
munka-
időben

alk.
állók

létszáma
b=c+…+

o

Összes teljes munkaidőben alkalmazásban állóból (b-ből):

felsőfokú végzettségűek közül középfokú vég-
zettségűek közül

alap-
fokú

végzett-
séggel
rendel-
kezők
száma

a
munka-
 körre
 előírt

 
szakké-
pesítés-

 sel

Ebből
(p-ből):
szak-
irányú
OKJ/

FOKSZ/-
 KOP

végzett-
séggel

köz-
foglal-

 
koztatot

t által
betöltött
állások
száma

felső-
fokú

szociáli
s

mentál-
higiéné

s
peda-
gógiai

pszicho
- lógiai hitéleti

egyéb
társ.-

és
gazd.
tudo-
mányi

jogi és
állam-
tudo-
mányi

egyéb
böl-

csészet
-

 tudo-
mányi

orvos-
és

egész-
ség-

 tudo-
mányi

egyéb
 felső-
fokú

érett-
 ségivel

érett-
ségivel
 nem

végzettséggel rendelkezők száma rendelkezők
száma

rendelkezők
száma

a b c d e f g h i j k l m n o p q r

90 Esetfelelős 2,0 2,0 2,0

99 Összesen 2,0 2,0 2,0
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F1.2. Részmunkaidőben alkalmazásban állók létszáma december 31-én
(A részmunkaidős állások számát teljes munkaidős állásra kérjük átszámítani[ld. kitöltési útmutató]) ...3

M
un

ka
kö

r 
kó

d

Munkakör megnevezése

Rész-
 munka-
időben

alk.
állók

létszáma
b=c+…+

o

Összes részmunkaidőben alkalmazásban állóból (b-ből):

felsőfokú végzettségűek közül középfokú vég-
zettségűek közül

alap-
fokú

végzett-
séggel
rendel-
kezők
száma

a
munka-
 körre
 előírt

 
szakké-
pesítés-

 sel

Ebből
(p-ből):
szak-
irányú
OKJ/

FOKSZ/-
 KOP

végzett-
séggel

köz-
foglal-

 
koztatot

t által
betöltött
állások
száma

felső-
fokú

szociáli
s

mentál-
higiéné

s
peda-
gógiai

pszicho
- lógiai hitéleti

egyéb
társ.-

és
gazd.
tudo-
mányi

jogi és
állam-
tudo-
mányi

egyéb
 böl-

 
csészet

-
 tudo-
mányi

orvos-
és

egész-
ség-

 tudo-
mányi

egyéb
 felső-
fokú

érett-
 ségivel

érett-
ségivel
 nem

végzettséggel rendelkezők száma rendelkezők
száma

rendelkezők
száma

a b c d e f g h i j k l m n o p q r

99 Összesen
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Ellátástípus kódja: 183 megnevezése: Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

F2. Egyéb munkakörökben dolgozó személyek száma december 31-én (fő)

Sorszám
Munkaköri csoport

Teljes
munkaidőben
alkalmazásban

álló

Rész-
munkaidőben
alkalmazásban

álló
Személyek

száma összesen
(d=b+c)

Ebből (d-ből):
közfoglalkoztato

tt személyek
száma

személyek száma

a b c d e

01 Gazdasági, műszaki, ügyviteli 0 0 0

02 Kisegítő (fizikai) 0 0 0

03 Összesen 0 0 0
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Állományba nem tartozók (A fent jelzett ellátástípusra kérjük kitölteni.)

183Ellátástípus kódja: megnevezése: Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

F3. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók száma tárgyév során összesen(fő)

Megnevezés Munkavállalók
számaSorszám

a b

01 Számuk összesen

02 közfoglalkoztatott

03 Ebből: önkéntes

04 iskolai közösségi szolgálatot teljesítő

05 nyugdíjas szövetkezet tagja

06 Az önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma
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F4. Egyéb szakemberek száma (megbízási és vállalkozási szerződéssel) december 31-én (fő)

Sorszám
Megnevezés Szakemberek

száma

a b

01 Orvos

02 Pszichiáter 1

03 Pszichológus / Családterapeuta 1

04 Gyógypedagógus

05 Gazdasági, élelmezési szakember

06 Gyógytornász

07 Konduktor

08 Gyógypedagógiai asszisztens

09 Szociális asszisztens

10 Jogi tanácsadó

11 Összesen 2
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Ellátástípus kódja: 182 megnevezése: Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

Az alkalmazásban állók létszáma; az egyéb munkakörökben dolgozó személyek, az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek
száma ellátástípusonként
A székhely és a székhelyhez tartozó címek valamennyi szolgáltatására összesítve kérjük kitölteni!
Alkalmazásban állók
F1. Szakmai munkakörök
A fenntartó által szakmai munkakörben engedélyezett
álláshelyek száma december 31-én: 4,0

Ebből betöltetlen álláshelyek száma
december 31-én: 0,0

F1.1. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma december 31-én
(A több ellátástípusban/telephelyen/munkakörben alkalmazásban állókat a munkaidő átszámításával kérjük jelenteni [ld. kitöltési útmutató])

M
un

ka
kö

r 
kó

d

Munkakör megnevezése

Teljes
munka-
időben

alk.
állók

létszáma
b=c+…+

o

Összes teljes munkaidőben alkalmazásban állóból (b-ből):

felsőfokú végzettségűek közül középfokú vég-
zettségűek közül

alap-
fokú

végzett-
séggel
rendel-
kezők
száma

a
munka-
 körre
 előírt

 
szakké-
pesítés-

 sel

Ebből
(p-ből):
szak-
irányú
OKJ/

FOKSZ/-
 KOP

végzett-
séggel

köz-
foglal-

 
koztatot

t által
betöltött
állások
száma

felső-
fokú

szociáli
s

mentál-
higiéné

s
peda-
gógiai

pszicho
- lógiai hitéleti

egyéb
társ.-

és
gazd.
tudo-
mányi

jogi és
állam-
tudo-
mányi

egyéb
böl-

csészet
-

 tudo-
mányi

orvos-
és

egész-
ség-

 tudo-
mányi

egyéb
 felső-
fokú

érett-
 ségivel

érett-
ségivel
 nem

végzettséggel rendelkezők száma rendelkezők
száma

rendelkezők
száma

a b c d e f g h i j k l m n o p q r

90 Esetfelelős 4,0 4,0 4,0

99 Összesen 4,0 4,0 4,0
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F1.2. Részmunkaidőben alkalmazásban állók létszáma december 31-én
(A részmunkaidős állások számát teljes munkaidős állásra kérjük átszámítani[ld. kitöltési útmutató]) ...3

M
un

ka
kö

r 
kó

d

Munkakör megnevezése

Rész-
 munka-
időben

alk.
állók

létszáma
b=c+…+

o

Összes részmunkaidőben alkalmazásban állóból (b-ből):

felsőfokú végzettségűek közül középfokú vég-
zettségűek közül

alap-
fokú

végzett-
séggel
rendel-
kezők
száma

a
munka-
 körre
 előírt

 
szakké-
pesítés-

 sel

Ebből
(p-ből):
szak-
irányú
OKJ/

FOKSZ/-
 KOP

végzett-
séggel

köz-
foglal-

 
koztatot

t által
betöltött
állások
száma

felső-
fokú

szociáli
s

mentál-
higiéné

s
peda-
gógiai

pszicho
- lógiai hitéleti

egyéb
társ.-

és
gazd.
tudo-
mányi

jogi és
állam-
tudo-
mányi

egyéb
 böl-

 
csészet

-
 tudo-
mányi

orvos-
és

egész-
ség-

 tudo-
mányi

egyéb
 felső-
fokú

érett-
 ségivel

érett-
ségivel
 nem

végzettséggel rendelkezők száma rendelkezők
száma

rendelkezők
száma

a b c d e f g h i j k l m n o p q r

99 Összesen
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Ellátástípus kódja: 182 megnevezése: Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

F2. Egyéb munkakörökben dolgozó személyek száma december 31-én (fő)

Sorszám
Munkaköri csoport

Teljes
munkaidőben
alkalmazásban

álló

Rész-
munkaidőben
alkalmazásban

álló
Személyek

száma összesen
(d=b+c)

Ebből (d-ből):
közfoglalkoztato

tt személyek
száma

személyek száma

a b c d e

01 Gazdasági, műszaki, ügyviteli 0 0 0

02 Kisegítő (fizikai) 0 0 0

03 Összesen 0 0 0
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Állományba nem tartozók (A fent jelzett ellátástípusra kérjük kitölteni.)

182Ellátástípus kódja: megnevezése: Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

F3. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók száma tárgyév során összesen(fő)

Megnevezés Munkavállalók
számaSorszám

a b

01 Számuk összesen

02 közfoglalkoztatott

03 Ebből: önkéntes

04 iskolai közösségi szolgálatot teljesítő

05 nyugdíjas szövetkezet tagja

06 Az önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma
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F4. Egyéb szakemberek száma (megbízási és vállalkozási szerződéssel) december 31-én (fő)

Sorszám
Megnevezés Szakemberek

száma

a b

01 Orvos

02 Pszichiáter 1

03 Pszichológus / Családterapeuta 1

04 Gyógypedagógus

05 Gazdasági, élelmezési szakember

06 Gyógytornász

07 Konduktor

08 Gyógypedagógiai asszisztens

09 Szociális asszisztens

10 Jogi tanácsadó

11 Összesen 2
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Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1 +36-20-776-4129
2 a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások
3 F1.2. Részmunkaidőben alkalmazásban állók létszáma december 31-én 

(A részmunkaidős állások számát teljes munkaidős állásra kérjük átszámítani[ld. kitöltési útmutató])! 
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