
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

Köszönjük az együttműködésüket!
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Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

8. § (2) bekezdése alapján kötelező.
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

2013

Adatszolgáltatók: a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást, szolgáltatást
nyújtó szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az
adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,
valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási

hatósági, szabálysértési eljárást von maga után.

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

Törzsszám: 15490782 Statisztikai főtevékenység: 8730 Megye: 01

Neve: FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Címe: 1102 Budapest 10. ker.,Halom utca 31

Beérkezési határidő: 2014.01.31

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül:   http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: A KSH Szegedi Igazgatósága

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

2023

neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

Vágner Zsuzsanna Intézményvezető 1/261-1014 1/431-7944 halom@halom.org

neve telefonszáma faxszáma e-mail címe

Pokróczné Zsurka Gizella 1/261-1014 1/431-7944 halomgv@halom.org



A gazdálkodási szervezet adatai

Az ellátás(ok) típusa(i):
(lásd 1.segédlet a Kitöltési útmutatóban)

További ellátástípusokat minden esetben a kód cellába kattintva bal oldalon megjelenő kék plusz gombbal adhat
hozzá!

04

Ha integrált, az intézményben működő ellátások:

óvodával integráltan működő bölcsőde (01); gyerekjóléti és családsegítő szolgáltatás együtt (02);

szociális alapellátás és szakellátás (03);  szociális szakellátások különböző típusai (04);

gyermekjóléti alapellátások és szakellátások (05);

gyermkevédelmi szakellátások különböző típusai (06);

szociális vagy gyermekvédelmi ellátás egészségügyi intézménnyel (07);

egyéb (08);

A 01-es, 02-es válaszok előfordulásakor további ellátások esetén is ezen kérjük kódolni!

05

A fenntartó

neve: Budapest Főváros Közgyűlése

18 Fővárosi önkormányzattípusa:

1052 Budapest 05. ker.Címe:

város, községIrányítószám

Városháza u. 9-11.

út, utca, házszám (hrsz.)
Statisztikai azonosítói:

15 490 782 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Törzsszám
 (az adószám első nyolc

számjegye)

Statisztikai
főtevékenység

(ha tudja)

01 Budapest

Megye (kód, név)
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141 Időskorúak otthona

01 A gazdálodás módja: önállóan gazdálkodó (1); részben önállóan gazdálkodó (2); nem önálló (3) 1

02 Telephelye: van (1); nincs (2) 1

03 Szervezeti formája: integrált (1); nem integrált (2)  --> tovább a 05.kérdésre! 2



2. Az ellátott települések, az ellátás(ok) típusa(i) és formája (formái) ( Átmeneti és tartós
elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni! )

A táblázat első részében a gesztortelepülést tüntessék fel akkor is, ha ott nem folyik ellátás. Részletesen lásd a kitöltési
útmutatóban.

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.

Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

A településen nyújtott ellátás(ok) típusa(i) és formája (formái):

Kérjük figyeljen arra, hogy egy kistérségen/településen belül, ugyanazt az ellátástípust csak egyszer válassza ki és
csak ehhez a telephelyhez (1.tábla) tartozó ellátásokat jelölje!
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1. Az intézmény székhelyének/telephelyének adatai:

Azonosító: 15490782

HALOM U. 31.1102 Budapest 10. ker.

Irányítószám város, község út, utca, házszám

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :

Kistérség vagy
település:

Új település hozzáadása

141 Időskorúak otthona működő

Település
azonosító: Település neve:



2. Az ellátott települések, az ellátás(ok) típusa(i) és formája (formái) ( Átmeneti és tartós
elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni! )

A táblázat első részében a gesztortelepülést tüntessék fel akkor is, ha ott nem folyik ellátás. Részletesen lásd a kitöltési
útmutatóban.

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.

Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

A településen nyújtott ellátás(ok) típusa(i) és formája (formái):

Kérjük figyeljen arra, hogy egy kistérségen/településen belül, ugyanazt az ellátástípust csak egyszer válassza ki és
csak ehhez a telephelyhez (1.tábla) tartozó ellátásokat jelölje!

Bizonylatszám: 2917190-1 4 . oldal 2016.04.13. 14:38

1. Az intézmény székhelyének/telephelyének adatai:

Azonosító: S0040994

TAPLÓ U. 1.1213 Budapest 21. ker.

Irányítószám város, község út, utca, házszám

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :

Kistérség vagy
település:

Új település hozzáadása

141 Időskorúak otthona működő

Település
azonosító: Település neve:



2. Az ellátott települések, az ellátás(ok) típusa(i) és formája (formái) ( Átmeneti és tartós
elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni! )

A táblázat első részében a gesztortelepülést tüntessék fel akkor is, ha ott nem folyik ellátás. Részletesen lásd a kitöltési
útmutatóban.

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.

Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

A településen nyújtott ellátás(ok) típusa(i) és formája (formái):

Kérjük figyeljen arra, hogy egy kistérségen/településen belül, ugyanazt az ellátástípust csak egyszer válassza ki és
csak ehhez a telephelyhez (1.tábla) tartozó ellátásokat jelölje!

Bizonylatszám: 2917190-1 5 . oldal 2016.04.13. 14:38

1. Az intézmény székhelyének/telephelyének adatai:

Azonosító: S0041007

ÓHEGY U. 481103 Budapest 10. ker.

Irányítószám város, község út, utca, házszám

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :

Kistérség vagy
település:

Új település hozzáadása

141 Időskorúak otthona működő

Település
azonosító: Település neve:



2. Az ellátott települések, az ellátás(ok) típusa(i) és formája (formái) ( Átmeneti és tartós
elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni! )

A táblázat első részében a gesztortelepülést tüntessék fel akkor is, ha ott nem folyik ellátás. Részletesen lásd a kitöltési
útmutatóban.

Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.

Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

A településen nyújtott ellátás(ok) típusa(i) és formája (formái):

Kérjük figyeljen arra, hogy egy kistérségen/településen belül, ugyanazt az ellátástípust csak egyszer válassza ki és
csak ehhez a telephelyhez (1.tábla) tartozó ellátásokat jelölje!
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1. Az intézmény székhelyének/telephelyének adatai:

Azonosító: S0086462

GERGELY U. 85.1103 Budapest 10. ker.

Irányítószám város, község út, utca, házszám

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :

Kistérség vagy
település:

Új település hozzáadása

141 Időskorúak otthona működő

Település
azonosító: Település neve:



Amennyiben további ellátástípusról is kíván jelenteni, nyomja meg a lap jobb sarkában lévő "+" gombot!

3. A foglalkoztatottak statisztikai létszáma és a betöltött állások december 31-én, intézményenként és ellátástípusonként

* A részmunkaidős, nem teljes munkaidejű órákat teljes munkaidős állássá kell átszámítani:

állás=ténylegesen teljesített heti órák száma / 40 vagy állás= ténylegesen teljesített heti órák száma / 36

Szakmai munkakörök

Elláttástípus kódja, megnevezése: 141 Időskorúak otthona
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Sor-
szám

Munkakör

Teljes munkaidős vagy időszaki főfoglalkozású Részmunkaidős

betöltött
állások
száma

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma

betöltött
állások
száma *

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma

személyek
száma

összesenösszesen
ebből:

összesen
ebből:

felsőfokú középfokú alapfokú felsőfokú középfokú alapfokú

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

01 Adósságkezelési tanác...

02 Vezető ápoló

03 Osztályvezető ápoló 6 6 6

04 Ápoló (felnőtt) 25 25 5 20 2,00 2 2 2

05 Diplomás ápoló 2 2 2

06 Bentlakást nyújtó részl...

07 Bölcsődei szakgondozó

08 Családgondozó, vezető

09 Családgondozó

10 Családgondozó asszisz...

11 Diétás nővér 1 1 1
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Sor-
szám

Munkakör

Teljes munkaidős vagy időszaki főfoglalkozású Részmunkaidős

betöltött
állások
száma

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma

betöltött
állások
száma *

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma

személyek
száma

összesenösszesen
ebből:

összesen
ebből:

felsőfokú középfokú alapfokú felsőfokú középfokú alapfokú

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

12 Falugondnok, tanyagon...

13 Fejlesztő pedagógus

14 Foglalkoztatás szervező 3 3 3

15 Gondnok

16 Gondozó, vezető

17 Szakgondozó (hivatásos)

18 Gondozó/szakgondozó ...

19 Gondozó, házi

20 Gyámi, gondozói tanác...

21 Gyermekgondozó-ápoló

22 Gyermekfelügyelő

23 Gyermekvédelmi ügyint...

24 Gyermekvédelmi asszis...

25 Gyógypedagógus

26 Gyógytornász

27 Hivatásos nevelőszülő

28 Helyettes szülő

29 Helyettes szülői tanácsadó

30 Hivatásos gyám

31 Eseti gondnok
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Sor-
szám

Munkakör

Teljes munkaidős vagy időszaki főfoglalkozású Részmunkaidős

betöltött
állások
száma

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma

betöltött
állások
száma *

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma

személyek
száma

összesenösszesen
ebből:

összesen
ebből:

felsőfokú középfokú alapfokú felsőfokú középfokú alapfokú

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

32 Vagyonkezelő gondnok

33 Intézményvezető, igazgató 1 1 1

34 Részlegvezető 3 3 3

35 Intézményvezető ápoló 1 1 1

36 Gazdasági nővér

37 Tejkonyhavezető

38 Jogász

39 Nappali ellátás vezető

40 Konduktor

41 Lelkész, teológus

42 Magasabb vezető, kine...

43 Magasabb vezető, meg...

44 Mentálhigiénés munkatárs 10 10 10

45 Mozgásterapeuta 1 1 1

46 Munkavezető

47 Nevelő

48 Kisgyermek nevelő

49 Segédgondozó

50 Nevelőszülői tanácsadó

51 Növendékügyi előadó
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Sor-
szám

Munkakör

Teljes munkaidős vagy időszaki főfoglalkozású Részmunkaidős

betöltött
állások
száma

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma

betöltött
állások
száma *

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma

személyek
száma

összesenösszesen
ebből:

összesen
ebből:

felsőfokú középfokú alapfokú felsőfokú középfokú alapfokú

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

52 Orvos

53 Szakorvos-addiktológus

54 Szakorvos-belgyógyász 1 1 1

55 Szakorvos-gerontológus

56 Szakorvos-gyermek

57 Szakorvos-háziorvos

58 Szakorvos-neurológus

59 Szakorvos-pszichiáter

60 Szakorvos-reumatológus

61 Óvónő

62 Örökbefogadási tanács...

63 Vezető pedagógus

64 Pedagógus, szakoktató

65 Pszichológiai tanácsadó

66 Pszichológus

67 Szakasszisztens

68 Szakmai vezető

69 Szaktanácsadó (bölcsőde)

70 Személyi segítő

71 Szoc. és mentálhigiénés...



99 Összes szakmai
munkakörben 97 97 34 61 2 3,00 3 3 3
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Sor-
szám

Munkakör

Teljes munkaidős vagy időszaki főfoglalkozású Részmunkaidős

betöltött
állások
száma

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma

betöltött
állások
száma *

a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők
száma

személyek
száma

összesenösszesen
ebből:

összesen
ebből:

felsőfokú középfokú alapfokú felsőfokú középfokú alapfokú

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

98
Fenti főfoglalkozású

személyek közül osztott
munkakörben

alkalmazottak száma
1 1 1 9

8

72 Szociális és mentálhigi...

73 Szociális gondozó 43 43 41 2 1,00 1 1 1

74 Szociális munkás

75 Szociális segítő

76 Szociális ügyintéző

77 Tanácsadó

78 Terápiás munkatárs

79 Utcai szociális munkás

80 Utógondozó

81 Koordinátor

82 Támogató szolgálat ve...

83 Egyéb, a fentiekbe be n...

84 Esetvitelért felelős sze...

85 Kísérő támogatást bizto...



4. Egyéb munkakörök

5. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók

Sor-
szám

Munkaköri csoport
Teljes munkaidős vagy időszaki

főfoglalkozású Részmunkaidős Összes

betöltött állás
a b c d

01 Gazdasági, műszaki, ügyviteli 15 15,00

02 Kisegítő (fizikai) 43 2,00 45,00

03 Összesen 58 2,00 60,00

01 Egyéb foglalkoztatottak összesen

02 Ebből:  Közfoglalkoztatott

03 Önkéntes munkás

04 Az önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma
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