KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1210

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2014
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-a alapján közigazgatási bírság kiszabását
vonhatja maga után.

Adatszolgáltatók: a települési önkormányzatok jegyzői, a
járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalok és a megyei
kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai

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

Törzsszám:
Neve:

15734501

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

8411
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FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Címe:

8395

Felsőpáhok,Szent István utca 67.

Beérkezési határidő:
Adatszolgáltatás
hatáskörének kódja:
Beküldés módja:

2015.02.02
jegyző (1), járási gyámhivatal (2),
megyei kormányhivatalok szocális és gyámhivatalai (3)

1

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: KSH Szegedi Igazgatóság
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

Dr Horváth Éva

faxszáma

83/900-000

83/900-001

e-mail címe
felsopahok@z-net.hu

A kitöltők adatai

Téma,
fejezet
A

jegyző

telefonszáma

neve
Bognár Attiláné

telefonszáma
83/900-000

faxszáma
83/900-001

e-mail címe
felsopahok@z-net.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!
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A) JEGYZŐ TEVÉKENYSÉGE
A.1. Megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek adatai (tárgyévben)
Sorszám

Ebből (december 31-i adatból):
Megnevezés

a
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
01 Rendszeres
és nagykorú gyermekek száma *

02

Ebből (01-ből): hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása iránti kérelemmel érintett gyermekek és nagykorúvá
vált gyermekek száma

03

Ebből (02-ből): elutasított hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzet iránti kérelemmel érintett gyermekek és
nagykorúvá vált gyermekek száma

04 Megállapított hátrányos helyzetűek száma

05

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

Tárgyévben
nyilvántartásba vett

December
31-én
nyilvántartott

0-2 éves

3-5 éves

6-13 éves

14-17 éves

b

c

d

e

f

g

14

14

3

7

2

7

5

5

3

2

5

5

3

2

2

2

szülő(k), családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottság
06 Ebből(0
4-ből):
miatt

07

elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt

08 Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma**

1

09
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1

2

szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai
végzettsége és a szülő(k) vagy a családba fogadó gyám
alacsony foglalkoztatottsága miatt
10

2

2

1

1

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

Ebből
szülő(k) és a családba fogadó gyám alacsony iskolai
11 (08-ból): végzettsége és elégtelen a lakókörnyezet, illetve
lakáskörülmények miatt

12

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

13

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

14

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

2

2

15

Családok száma, amelyekben a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek élnek (08 sorban érintett családok)

1

1

* A 01. sor vonatkozásában a tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása vételét (b oszlop) illetve 2014. december 31-én fennálló (c oszlop)
jogosultságokat kell alapul venni.
** Nevelésbe vettek és utógondozói ellátásban részesülők nélkül. Csak a jegyző által megállapítást nyertek, a hátrányos helyzetűek nem.
*** Azon gyermekek és nagykorúvá vált gyermek száma, akikről a járási gyámhivatal a jegyzőt határozatban értesítette.

Bizonylatszám: 3900798-1

3 . oldal

2015.01.27. 13:41

