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A) JEGYZŐ TEVÉKENYSÉGE

A.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek
adatai (tárgyévben)

So
rs

zá
m Megnevezés

Tárgyév-
ben

nyilván-
tartásba

vett

December 31-én nyilvántartottból korcsoport
szerint

Dec. 31-
én

nyilván-
tartott

December 31-én nyilvántartottból bölcsődei vagy köznevelési
intézményi jogviszony szerint

0-2 éves 3-5 éves 6-13
éves

14-17
éves

18 éves
és annál
idősebb

jogvi-
szonnyal

nem
rendel-

kező

bölcső-
dés

óvodás
****

általános
iskolás
****

középfokú
oktatási

intézmény
tanulója

****

felső-
oktatási
hallgató

a b c d e f g h i j k l m n

01 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
és nagykorú gyermekek száma * 10 2 5 3 10

02
Ebből
(01-
ből):

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása iránti kérelemmel érintett gyermekek és
nagykorúvá vált gyermekek száma

7

03 Ebből
(02-ből):

elutasított hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet
iránti kérelemmel érintett gyermekek és nagykorúvá vált
gyermekek száma

04 Ebből
(02-ből):

egyéb ok miatt el nem bírált, folyamatban lévő hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzet iránti kérelemmel
érintett gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma

05 Megállapított hátrányos helyzetűek száma 7

06 Ebből
(05-ből):

szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai
végzettsége miatt 6

07 Ebből
(05-ből):

szülő(k), családba fogadó gyám alacsony
foglalkoztatottság miatt 1

08 Ebből
(05-ből): elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt

09 Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma**
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10 Ebből
(09-ből):

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

11 Ebből
(09-ből):

szülő(k), családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatott-
sága és elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények
miatt

12 Ebből
(09-ből):

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

13 Ebből
(09-ből):

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

14
A gyámhivatal által hivatalból megállapított halmozottan
hátrányos helyzetű nevelésbe vett gyermekek és utógondozói
ellátásban részesülő nagykorúvá vált gyermekek száma ***
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15 Családok száma, amelyekben a hátrányos helyzetű gyermekek
élnek (05. sorban érintett családok) 5

16 Családok száma, amelyekben a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek élnek (09. sorban érintett családok)

* A 01. sor vonatkozásában a tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartásba vételét (b oszlop) illetve 2021. december 31-én fennálló (h oszlop) jogosultságokat kell alapul venni.

** Nevelésbe vettek és utógondozói ellátásban részesülők nélkül. Csak a jegyző által megállapítást nyertek. A hátrányos helyzetűek nem tüntethetők fel.

*** Azon gyermekek és nagykorúvá vált gyermek száma, akikről a járási gyámhivatal a jegyzőt határozatban értesítette.

****A KIR rendszerbe szolgáltatott adat alapján, a december 31-i állapot szerint.
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A.2 Szünidei gyermekétkeztetés a kiskorúak és nagykorúvá vált gyermekek jogosultsága szerint (tárgyév)
So

rs
zá

m

Megnevezés

Kötelezően biztosított étkezésben részesülő Nem kötelezően biztosított étkezésben részesülő

Összesen

megállapított hátrányos
helyzetűek száma

megállapított halmozottan
hátrányos helyzetűek

száma

tárgyév folyamán
rendszeres

gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők

tárgyév folyamán
rendszeres

gyermekvédelmi
kedvezményben NEM

részesülők*

a b c d e

01 Szünidei étkezés iránt benyújtott kérelemmel érintett
gyermekek száma

02 A szünidei étkeztetésben részesült gyermekek száma
összesen** 7 7

03

Életkori bontásban**
(minden gyermek csak
egyszer szerepelhet)

0-2 éves

04 3-5 éves 2 2

05 6-13 éves 4 4

06 14-17 éves 1 1

07 18 éves vagy idősebb

08

Szünidő típusa szerint***
(egy gyermek akár minden

szünetben szerepelhet)

tavaszi 5 5

09 nyári 7 7

10 őszi 2 2

11 téli 3 3

12 egyéb szünet

* Ide tartoznak azok a gyermekek, akik az előző kategóriákba nem sorolhatóak be (pl.: a Gyvt. 21/C §. (2.) a) bekezdése alapján)

** Tárgyév január 1-jén betöltött életkor alapján
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*** Amennyiben az étkeztetésben részesült gyermek igénybevételi jogcíme (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, vagy azon belül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása)
év közben változik, valamennyi szünidő vonatkozásában az adott időszakban fennálló jogcím szerint szükséges őt feltüntetni.

A.3. Szünidei étkeztetésben részesülő kiskorúak és nagykorúvá vált gyermekek az igénybevétel helye és időtartama szerint (tárgyév)

So
rs

zá
m

Megnevezés
Tavaszi szünet Nyári szünet Őszi szünet Téli szünet Egyéb szünet

a b c d e

01 Saját településen lakó ellátottak száma* 5 7 2 3

02 Más településen lakó ellátottak száma**

03 Összesen (01+02 sor) 5 7 2 3

04
Ebből
(03-
ból):

A szünidei gyermekétkeztetést más településen
igénybe vevők száma***

05
Ebből
(03-
ból):

Az étkezést annak kiszolgálási helyén fogyasztotta
el****

06
Ebből
(03-
ból):

A nyári szünet minden, ellátást biztosító
munkanapján étkezésben részesült 4

* A településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezőket kell feltüntetni.

** A településen életvitelszerű bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezőket kell feltüntetni, beleértve a Gytr. 13/A §. (1) bekezdése alapján szünidei gyermekétkeztetésben részesülőket is.

*** Beleértve azon eseteket is, amikor a szünidei gyermekétkeztetés ellátása csak más településen megoldható. Nem számítanak ide ugyanakkor azon esetek, amikor az étkezést más településről szállítják az adott
településre.

**** Leszámítva azokat az eseteket, amikor az étkezést házhoz szállítják a gyermekeknek.
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A.4. Családi jogállás rendezése (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Száma

01 Az év folyamán az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorúak száma 2

02 Kiskorúak száma, akiknek családi jogállása a jegyzői gyámhatóságon az év folyamán rendeződött (03-06.
sorok összege) 1

03

Ebből
(02-ből):

teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal rendezettek száma 1

04 apaság (anyaság) bírósági megállapítása

05 képzelt apa megállapításának száma

06 képzelt anya megállapításának száma

07 Az apa adatai nélkül anyakönyvezettek száma december 31-én (halmozott) 1

A.5. A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatok adatai (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Ügyek / eljárások
száma

Bántalmazási ügyben érintettek
száma

Összesen Ebből nő

01 Ügyek száma összesen

02 Bántalmazási ügyben indult eljárások száma

03
Ebből (02-ből):

a bántalmazott bejelentésére indult eljárások száma

04 hivatalból indított eljárások száma

05 Bántalmazók száma összesen

06 Bántalmazottak száma összesen

07

Ebből a
bántal-

mazott (06-
ból):

házastárs, élettárs /volt házastárs, élettárs

08 egyeneságbeli felmenő rokon, mostoha szülő

09 egyeneságbeli lemenő rokon, mostoha gyermek

10 ebből (09-ből): kiskorú

11 nevelőszülőnél elhelyezett gyermek, gyámolt (kiskorú)

12 gondnokság alatt álló személy

13 egyéb személy
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Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1 a
2 b
3 c
4 d
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