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A) JEGYZŐ TEVÉKENYSÉGE

A.1. Megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek adatai
A táblázatot a 2013. év vonatkozásában a 2013. szeptember 1. – 2013. december 31. időszakra kell kitölteni.

S
or

sz
ám Megnevezés

Tárgyévben
nyilván-

tartásba vett

December
31-én

nyilvántartott

Ebből (december 31-i adatból):

0-2 éves 3-5 éves 6-13 éves 14-17 éves 18 évesnél
idősebb

a b c d e f g h

01 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma

02 Ebből (01-ből): hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet
megállapítását kérők száma

03 Megállapított hátrányos helyzetűek száma

04

Ebből(0
3-ból):

szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai
végzettsége miatt

05 szülő(k) vagy a családbafogadó gyám alacsony
foglalkoztatottság miatt

06 elégtelen a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt

07 Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma*

08

09

10

11

Ebből(0
7-ből):

szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai
végzettsége és a szülő(k) vagy a családba fogadó gyám
alacsony foglalkoztatottsága miatt

szülő(k) vagy a családbafogadó gyám alacsony
foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörnyezet, illetve
lakáskörülmények miatt

szülő(k) és a családba fogadó gyám alacsony iskolai
végzettsége és elégtelen a lakókörnyezet, illetve
lakáskörülmények miatt

szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai
végzettsége és a szülő(k) vagy a családba fogadó gyám
alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörnyezet,
illetve lakáskörülmények miatt
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* Nevelésbe vettek nélkül! Csak a jegyző által megállapítást nyertek. A hátrányos helyzetűek nem tüntethetők fel.

12

13

14

Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű valamint nyilvántartott
nevelésbe vett  gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő
nagykorú gyermekek száma **

Családok száma amelyekben a hátrányos helyzetű gyermekek élnek
(03. sorban érintett családok)

Családok száma amelyekben a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek élnek  (07 és 12. sorokban érintett családok)
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