
Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény

24. és 26. §-a alapján kötelező.
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:

1206

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ
TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL

2020

Adatszolgáltatók: a települési önkormányzatok, járási (fővárosi kerületi)
hivatalok

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.

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

Törzsszám: 15729617 Statisztikai főtevékenység: 8411 Megye: 11

Neve: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 2890 Tata,Kossuth tér 1.

Beérkezési határidő: 2021.03.31

Beküldés módja: 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 teheti fel:

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

dr. Horváth József jegyző 34/588-616 jegyzoititkárság@tata.hu

A kitöltő adatai

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Zsikai Krisztina ügyintéző 34/588-638 szocialis@tata.hu

Megjegyzés (5)

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc300

Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 13686860-3 1 / 10 2021.11.29. 15:16

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu


23 465Település 2020.01.01. népesség adata:

A) TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK

A.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - ellátottak számának változása

Sor-
szám

Megnevezés

Előző év
december

31-én
támogatásra

jogosultak száma

Tárgyév folyamán
Tárgyév

december
31-én

támogatásra
jogosultak száma

(b+c–d)

megállapított megszűnt*

támogatások száma

a b c d e

01 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19.§ (1)
bekezdés, 20.§ (2) bekezdés) 141 141 141 141

02
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó
kiegészítő pénzbeli ellátásban részesül (Gyvt. 19. § (1a)
bekezdés)

* Kérjük, hogy azoknak a személyeknek a számát is tüntessék fel, akiknek előző év december 31-én szűnt meg a jogosultsága, ugyanakkor ne tüntessék fel
azoknak a személyeknek a számát, akiknek tárgyév december 31-én szűnt meg a jogosultsága!

A.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tárgyévi adatai

Sor-
szám

Megnevezés

Támogatási
kérelmek Elutasítások

A tárgyévben fennálló
jogosultságok alapján

pénzbeli
támogatásban
részesítettek

átlagos
száma(két

tizedesjeggyel)*

támogatásra
felhasznált

összeg
(E-Ft,

kerekítve)
száma

a b c d e

01 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19.§ (1)
bekezdés, 20.§ (2) bekezdés) (02+03)** 141 141,00 1 725

02
Ebből
(01-
ből):

alap összegű pénzbeli támogatásban részesült (Gyvt.
20/A. § (1) bekezdés) 108,00 1 296

03 emelt összegű pénzbeli támogatásban részesült
(Gyvt. 20/A. § (2) bekezdés) 33,00 429

04
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó
kiegészítő pénzbeli ellátásban részesül (Gyvt. 19. § (1a)
bekezdés)**

* A támogatási kérelmek számának (b oszlop) és az elutasítások számának (c oszlop) különbsége nem kell, hogy megegyezzen a támogatásban részesítettek
átlagos számával (d oszlop)!
** A felhasznált összeg megállapításánál (e oszlop) az évente legfeljebb két alkalommal folyósításra kerülő pótlékot is kérjük figyelembe venni!
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A.3/a. Tárgyév DECEMBER 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult GYERMEKEK száma életkor
szerint

(A.1. tábla 01–02. sor "e" oszlopainak adatait kérjük bontani.)

Sor-
szám

Megnevezés
0-2 3-5 6-13 14-17 18- Összesen

(b+c+d+e+f)éves

a b c d e f g
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. § (1) bekezdés, 20.§ (2) bekezdés)

01 G y e r m e k e k száma 8 21 105 5 2 141

02 Ebből: tartósan beteg, fogyatékos

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó kiegészítő pénzbeli ellátásban is részesül (Gyvt. 19. § (1a) bekezdés)

03 G y e r m e k e k száma

04 Ebből: tartósan beteg, fogyatékos

A.3/b. Tárgyév DECEMBER 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult CSALÁDOK száma a
gyermekek száma szerint

Sor-
szám

Megnevezés
1 2 3 4 vagy 5 6 vagy annál

több Összesen
(b+c+d+e+f)

gyermekes c s a l á d o k száma

a b c d e f g

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. § (1) bekezdés, 20.§ (2) bekezdés)

01 C s a l á d o k száma 22 27 41 5 95

02 Ebből: egyedülálló szülő 17 23 19 59

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó kiegészítő pénzbeli ellátásban is részesül (Gyvt. 19. § (1a) bekezdés)

03 C s a l á d o k száma

04 Ebből: egyedülálló gyám
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A.3/c. Tárgyév DECEMBER 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult GYERMEKEK száma az egy
főre jutó családi jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor

Sor-
szám

Megnevezés

Egy főre jutó családi jövedelem

Összesen
(b+c+d+e)

az öregségi
nyugdíj

legkisebb
összegének
felét nem éri

el

az öregségi
nyugdíj

legkisebb
összegének
fele, illetve

annál több, de
az öregségi

nyugdíj
legkisebb

összegét nem
éri el

az öregségi
nyugdíj

legkisebb
összegét eléri,

de annak
135%-át nem
haladja meg

az öregségi
nyugdíj

legkisebb
összegének

135%-át
meghaladja,

de annak
145%-át nem
haladja meg

a b c d e f

01
December 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
(Gyvt. 19.§ (1) bekezdés, 20.§ (2) bekezdés) jogosultak száma
összesen (A.1. tábla 01. sor, "e" oszlop bontása)

27 34 54 26 141

02
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó
kiegészítő pénzbeli ellátásban részesül (Gyvt. 19. § (1a)
bekezdés) (A.1. tábla 02. sor, "e" oszlop bontása)

A.4/a. A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (Szt. 45. §) tárgyévi összesített adatai

A táblázatban kizárólag azon önkormányzati támogatások tárgyévi adatai tüntethetőek fel, melyek az Szt. 45. §-a alapján a települési támogatás
körébe tartoznak.

Tárgyévben adott települési támogatást az önkormányzat? igen nem

Ha igen, kérjük töltse ki a táblát, ha nem, kérjük indokolja:

Sor-
szám

Megnevezés

Támogatásban részesített
személyek Támogatási esetek Felhasznált összeg

éves összesen
(E Ft, kerekítve)száma

összesen* pénzbeli termé-
szetbeni pénzbeli termé-

szetbeni pénzbeli termé-
szetbenib<=c+d

formában támogatva

a b c d e f g h

01 Települési támogatásra kifizetett összeg összesen 12 483

02 Települési támogatásban részesülők NEM
HALMOZOTT száma 364 364
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03 Összesen (04+08+12+16+20+24+28) (támogatásban
részesített fő és eset szám halmozott adat) 433 433 1 220 12 483

04
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez - Szt. 45. § (1) a)
bekezdés (pl. szemétdíj, vízdíj, lakbér
átvállalása stb.) (05+06+07)

86 86 301 1 204

05

ebből
(04-ből):

egyszeri kifizetés

06
havi rendszeres, legalább három
egymást követő hónapra
tekintettel nyújtott támogatás

86 86 301 1 204

07 egyéb gyakorisággal nyújtott
támogatás

08
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozó személyek részére -
Szt. 45. § (1) d) bekezdés (09+10+11)

09

ebből
(08-ból):

egyszeri kifizetés

10
havi rendszeres, legalább három
egymást követő hónapra
tekintettel nyújtott támogatás

11 egyéb gyakorisággal nyújtott
támogatás

12
a 18. életévét betöltött tartósan beteg
hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére - Szt. 45. § (1) b)
bekezdés (13+14+15)

5 5 60 1 409

13

ebből
(12-ből):

egyszeri kifizetés

14
havi rendszeres, legalább három
egymást követő hónapra
tekintettel nyújtott támogatás

5 5 60 1 409

15 egyéb gyakorisággal nyújtott
támogatás

16

Ebből
(03-
ból):

a gyógyszerkiadások viseléséhez - Szt. 45. §
(1) c) bekezdés (17+18+19) 47 47 564 2 350

17

ebből
(16-ból):

egyszeri kifizetés

18
havi rendszeres, legalább három
egymást követő hónapra
tekintettel nyújtott támogatás

47 47 564 2 350

19 egyéb gyakorisággal nyújtott
támogatás
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20

rendkívüli települési támogatás - Szt. 45. §
(3) bekezdés (21+22+23), éspedig:

295 295 295 7 520
Lakhatáshoz,gyógyszerkiadáshoz
kapcsolódó.

21

ebből
(20-ból):

egyszeri kifizetés 295 295 295 7 520

22
havi rendszeres, legalább három
egymást követő hónapra
tekintettel nyújtott támogatás

23 egyéb gyakorisággal nyújtott
támogatás

24

egyéb - Szt. 45. alapján - települési
támogatás keretében nyújtott ellátás
(25+26+27), éspedig:

25

ebből**
(24-ből):

egyszeri kifizetés

26
havi rendszeres, legalább három
egymást követő hónapra
tekintettel nyújtott támogatás

27 egyéb gyakorisággal nyújtott
támogatás

28

kamatmentes kölcsön formájában
részesült, - Szt. 45. § alapján, éspedig:

* A b oszlop nem tartalmazhat halmozódást, tehát egy személy egy ellátási formán belül csak egyszer szerepelhet függetlenül attól, hogy pénzbeli és/vagy
természetbeni támogatásban részesült.

** Egyéb települési támogatás összesenből,célok szerinti bontás nélkül.
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A.4/b. A tárgyévben hozott, legalább 3 egymást követő hónapra tekintettel nyújtott települési támogatásokat
megállapító HATÁROZATOK száma jogosultsági időtartam szerinti bontásban

Sor-
szám

Megnevezés

A tárgyévben hozott, havi rendszeres, legalább három
egymást követő hónapra tekintettel nyújtott települési

támogatásokat megállapító határozatok száma*

3-6
hónapra

7-11
hónapra

12 vagy
több

hónapra
összesen
(b+c+d)

megállapított jogosultsági időtartammal

a b c d e

01 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez - Szt. 45. § (1) a)
bekezdés (pl. szemétdíj, vízdíj, lakbér átvállalása stb.) 86 86

02 A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére -
Szt. 45. § (1) d) bekezdés

03 A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére - Szt. 45. § (1) b) bekezdés 5 5

04 A gyógyszerkiadások viseléséhez - Szt. 45. § (1) c) bekezdés 47 47

05 Mindösszesen (01+02+03+04) 138 138

* a tárgyévben megállapított jogosultságokról hozott határozatok számát kell feltüntetni függetlenül attól, hogy a jogosultsági időtartam tárgyéven átnyúló-e

A.4/c. A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSON KÍVÜLI egyéb önkormányzati támogatások tárgyévi összesített adatai

(az A.4/d. táblában külön felsorolt támogatások nélkül)
A táblázatban kizárólag azon önkormányzati támogatások tárgyévi adatai tüntethetőek fel, amelyek az Szt. 45. §-a és az önkormányzati rendelet alapján
nem tartoznak a települési támogatás körébe.

Sor-
szám

Megnevezés

Támogatásban részesített
személyek Támogatási esetek Felhasznált

összeg
(E Ft, kerekítve)száma

összesen
* pénzbeli termé-

szetbeni pénzbeli termé-
szetbeni pénzbeli termé-

szetbenib<=c+d
formában támogatva

a b c d e f g h

01 Köztemetés (Szt. 48. § alapján nyújtott támogatás) 14 2 500

02

A családban nevelkedett gyermekre tekintettel adott
egyéb önkormányzati támogatás (különös tekintettel:
gyermekszületési, beiskolázási,
gyermeknevelési/gyermekvédelmi támogatás,
családalapítási támogatás)

25 25 25 250

03
Ösztöndíj jellegű támogatások (pl.: BURSA Hungarica,
Arany János Tehetségkutató Program stb. - ide nem értve
az ilyen célra nyújtott települési támogatást)

27 27 1 350
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04

Lakhatással kapcsolatos egyéb önkormányzati
támogatások (ide nem értve az ilyen célra nyújtott
települési támogatást, valamint az A.4/d. táblában külön
felsorolt lakásvásárlási, -építési támogatást, letelepedési
támogatást és a BM pályázatból finanszírozott szociális
tüzifát, ezeket az A.4/d. tábla megfelelő során kérjük
jelenteni)

05

Eseti gyógyszertámogatás és egyéb hozzájárulás az
egészségügyi kiadásokhoz (pl. gyógyászati segédeszköz
támogatás, gyógyfürdőkedvezmény, betegápolás,
védőoltás - ide nem értve az ilyen célra nyújtott települési
támogatást)

06 Időskorúak támogatása (jövedelemkiegészítés, eseti
juttatás, idősgondozás)

07 Temetési segély (ide nem értve az ilyen célra nyújtott
települési támogatást)

08 Utazási kedvezmény, utazási bérlettámogatás

09

Előzőekben fel nem sorolt egyéb önkormányzati
támogatások (kivéve az A.4/d. táblában külön felsorolt
támogatások),

10 Mindösszesen (01+02+03+04+05+06+07+08+09) 52 52 25 14 1 600 2 500

* A b oszlop nem tartalmazhat halmozódást, tehát egy személy egy ellátási formán belül csak egyszer szerepelhet függetlenül attól, hogy pénzbeli és/vagy
természetbeni támogatásban részesült.
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A.4/d. Egyéb lakáscélú és előfinanszírozással nyújtott önkormányzati támogatások tárgyévi összesített adatai

A táblázatban kizárólag azok a megnevezett célra adott önkormányzati támogatások tárgyévi adatai tüntethetőek fel, amelyek az Szt. 45. §-a és az
önkormányzati rendelet alapján nem tartoznak a települési támogatás körébe.

Sor-
szám

Megnevezés

Támogatásban részesített személyek Felhasznált összeg
(E Ft, kerekítve)

összesen*
(b≤c+d)

pénzbeli természet-
beni

pénzbeli természet-
beni

formában támogatva

a b c d e f

01

Lakás/telek vásárláshoz,
lakásépítéshez, -átalakításhoz
nyújtott

támogatás, alanyi jogon
megállapított

02
támogatás, szociális
alapon rászorultsági
vizsgálattal megállapított

03
támogatás, visszatérítendő
kölcsön formájában
megállapított

04 Letelepedési támogatás

05

Belügyminisztérium által meghirdetett pályázati keret
terhére előfinanszírozott szociális tüzifa önkormányzati
kiegészítő támogatás nélkül (a saját forrásból biztosított
tüzelőanyag támogatást kérjük a jogosultságot megállapító
rendeletnek megfelelően A.4/a. tábla: a 04-07 sorain vagy
az A.4/c. tábla 04. során jelenteni)**

06 Mindösszesen (01+02+03+04+05)

* A b oszlop nem tartalmazhat halmozódást, tehát egy személy egy ellátási formán belül csak egyszer szerepelhet függetlenül attól, hogy pénzbeli és/vagy
természetbeni támogatásban részesült.

** Lásd a kitöltési útmutatót!
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A.5. Tárgyév DECEMBER 31-én a szociális ügyintézők száma

Kérjük, hogy a halmozódások elkerülése érdekében a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó szociális ügyintézők számát összesítve – a közös
önkormányzati hivatalhoz tartozó összes település szociális ügyintézőjének számát összeadva – tüntessék fel a közös önkormányzati hivatal
központjaként működő település adatlapján!

SZÉKHELY település esetén kérjük a táblát TÖLTENI. Ha NEM SZÉKHELY település, akkor kérjük a táblát ÜRESEN HAGYNI.

Sor-
szám

Megnevezés Fő

a b

01 Jogtudományi egyetemi végzettségű

szociális ügykörben* dolgozó
köztisztviselő

(Azoknak a
köztisztviselőknek a számát

tüntessék fel,
akik érdemben részt vesznek

a szociális ügyintézésben!)

02 Államigazgatási főiskolai végzettségű

03 Szociális felsőfokú végzettségű 1

04 Egyéb felsőfokú végzettségű

05 Középiskolai végzettségű

06 Szociális ügykörben dolgozó köztisztviselők száma összesen (01+02+03+04+05=07+08+09) 1

07

Ebből
 (06-ból):

önálló munkakörben kizárólag Szt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátással
kapcsolatban eljáró ügyintéző 1

08 önálló munkakörben kizárólag Gyvt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátással
kapcsolatban eljáró ügyintéző

09 Szt. és/vagy Gyvt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátással osztott munkakörben
foglalkozó ügyintéző

* Lásd a Kitöltési útmutatót!
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