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Fő űrlap 

Egyéb támogatások
 

Szociális
 

Jogcím mennyisé
gi egység

Régi mutató Lemondás Pótigénylés Új mutató

 egyéb

 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint):

III.2 A többcélú kistérségi társulások támogatása

III.2.1 A többcélú kistérségi társulások általános
feladatainak támogatása

fő

III.2.7 A többcélú kistérségi társulások
mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak
támogatása

fő 12,0

III.2.8 A többcélú kistérségi társulások belső
ellenőrzési feladatainak támogatása

fő 54,0

Jogcím mennyi
ségi
egység

Régi mutató Lemondás Pótigénylés Átadás Átvétel Új mutató

 szociális

 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint)

11. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

11.a. általános feladatok

11.ab 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel

11.ab(1) családsegítés fő 4,1424

11.ab(2) gyermekjóléti szolgálat fő 4,1424

11.ac 70001-110000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel

11.ac(1) családsegítés fő

11.ac(2) gyermekjóléti szolgálat fő

11.ad 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel

11.ad(1) családsegítés fő

11.ad(2) gyermekjóléti szolgálat fő

11.b gyermekjóléti központ működ
ési hó

11.c Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére

11.ca a szociális étkeztetést és házi
segítségnyújtást együttesen biztosítják

fő 7

11.cb (1) a szociális étkeztetést és az
időskorúak nappali intézményi ellátását
együttesen biztosítják

fő 24

11.cb (2) a szociális étkeztetést és az
időskorúak nappali intézményi ellátását
együttesen biztosítják, és egyúttal
foglalkoztatási támogatásban
részesülnek

fő

11.cc szociális étkeztetést biztosítanak fő 43

11.cd házi segítségnyújtást biztosítanak fő 26

11.ce (1) időskorúak nappali intézményi
ellátását biztosítanak

fő

11.ce (2) időskorúak nappali intézményi
ellátását biztosítanak, és egyúttal
foglalkoztatási támogatásban
részesülnek

fő

11.d fogyatékos személyek nappali
intézményében elhelyezett gyermekek
kedvezményes étkeztetése

fő

11.e falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatás

működ
ési hó

11.f utcai szociális munka működ
ési hó

11.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

11.g (1) Fogyatékos személyek nappali
intézményi ellátása

fő 14

11.g (3) A foglalkoztatási támogatásban
részesülő fogyatékos nappali
intézményben ellátottak száma

fő

11.g (2) demens személyek nappali
intézményi ellátása

fő
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11.g (4) A foglalkoztatási támogatásban
részesülő, nappali intézményben ellátott
demens személyek száma

fő

11.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása

11.h (1) pszichiátriai betegek nappali
intézményi ellátása

fő 5

11.h (4) A foglalkoztatási támogatásban
részesülő, nappali intézményben ellátott
pszichiátriai betegek száma

fő

11.h (2) szenvedélybetegek nappali
intézményi ellátása

fő

11.h (5) A foglalkoztatási támogatásban
részesülő, nappali intézményben ellátott
szenvedélybetegek száma

fő

11.h (3) hajléktalanok nappali
intézményi ellátása

fő

11.h (6) A foglalkoztatási támogatásban
részesülő hajléktalanok nappali
intézményben ellátottak száma

fő

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás

12. aa (1) gyermekvédelmi különleges
ellátás (0-17 éves gyermekek után)

fő

12. aa (2) gyermekvédelmi speciális
ellátás (0-17 éves gyermekek után)

fő

12. aba (1) fogyatékos személyek
ápoló-gondozó otthonában és
rehabilitációs intézményeiben ellátottak

fő

12. aba (2) pszichiátriai és
szenvedélybetegek ápoló-gondozó
otthonában és rehabilitációs
intézményeiben ellátottak

fő

12.abb (1) fogyatékos személyek
lakóotthonaiban ellátottak

fő

12.abb (2) pszichiátriai és
szenvedélybetegek lakóotthonaiban
ellátottak

fő

12. ac demens betegek bentlakásos
intézményi ellátása

fő

12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

12. ba otthont nyújtó ellátás (0-17 éves
gyermekek után)

fő

12. bb (1) a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátás (18-24 éves korú
fiatal felnőtt után)

fő

12. bb (2) a Gyvt. 93. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott ok miatti utógondozói
ellátás

fő

12. bc átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben

12. bca időskorúak ápoló-gondozó
otthoni ellátása

fő

12. bcb átmeneti elhelyezést nyújtó
ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó
otthoni ellátása

fő

12. c emelt színvonalú bentlakásos ellátás fő

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei

13.a hajléktalanok átmeneti szállása,
éjjeli menedékhely

férőhel
y

13.b bázis-szállás férőhel
y/nap

14. Gyermekek napközbeni ellátása

14.a bölcsődei ellátás fő

14.c ingyenes intézményi étkeztetés fő

14.b Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet

 családi napközi ellátás

14.b (1) ha a napi nyitvatartási idő
összességében a heti 20 órát eléri

fő

14.b (2) ha a napi nyitvatartási idő
összességében a heti 20 órát nem éri el

fő
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 családi gyermekfelügyelet

14.b (3) ha a napi nyitvatartási idő
összességében a heti 20 órát eléri

fő

14.b (4) ha a napi nyitvatartási idő
összességében a heti 20 órát nem éri el

fő

 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint)

II. Egyes szociális feladatok támogatása

II.2. Szociális továbbképzés és
szakvizsga támogatása

fő 29

II.1. Egyes jövedelempótló ellátások és az
önkormányzat által szervezett közcélú
foglalkoztatás támogatása

fő

III.2 Többcélú kistérségi társulások támogatása

III.2.3 A többcélú kistérségi társulások
szociális intézményi feladatainak
támogatása

fő

III.2.3.a Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

III.2.3.a (1) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő

III.2.3.a (2) Intézményi társulás által
fenntartott

fő

III.2.3.b Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

III.2.3.ba Időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

III.2.3.ba (1) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő

III.2.3.ba (2) Intézményi társulás
által fenntartott

fő

III.2.3.bb Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

III.2.3.bb (1) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő

III.2.3.bb (2) Intézményi társulás
által fenntartott

fő

III.2.3.bc Hajléktalanok átmeneti szállása

III.2.3.bc (1) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő

III.2.3.bc (2) Intézményi társulás
által fenntartott

fő

III.2.4 A többcélú kistérségi társulások
szociális alapszolgáltatási feladatainak
támogatása

ismeret
len

III.2.4.a Családsegítés

III.2.4.a (1) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő 18 681,0

III.2.4.a (2) Intézményi társulás által
fenntartott

fő

III.2.4.b Otthonközeli ellátás

III.2.4.ba Szociális étkeztetés

III.2.4.ba (1) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő

III.2.4.ba (2) Intézményi társulás
által fenntartott

fő

III.2.4.bb Házi segítségnyújtás

III.2.4.bb (1) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő 33,0

III.2.4.bb (2) Intézményi társulás
által fenntartott

fő

III.2.4.bc Idősek klubja

III.2.4.bc (1) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő

III.2.4.bc (2) Intézményi társulás
által fenntartott

fő

III.2.4.c Fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

III.2.4.c (1) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő 24,0

III.2.4.c (2) Intézményi társulás által
fenntartott

fő

III.2.4.c Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye
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III.2.4.c (3) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő 20,0

III.2.4.c (4) Intézményi társulás által
fenntartott

fő

III.2.4.c Nappali melegedő

III.2.4.c (5) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő

III.2.4.c (6) Intézményi társulás által
fenntartott

fő

III.2.5 A többcélú kistérségi társulások
gyermekek átmeneti gondozási
feladatainak támogatása

ismeret
len

III.2.5.1 Helyettes szülői hálózat

III.2.5 (1a) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő

III.2.5 (1b) Intézményi társulás által
fenntartott

fő

III.2.5.2 Gyermekek átmeneti otthona

III.2.5 (2a) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő

III.2.5 (2b) Intézményi társulás által
fenntartott

fő

III.2.5.3 Családok átmeneti otthona

III.2.5 (3a) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő

III.2.5 (3b) Intézményi társulás által
fenntartott

fő

III.2.6 A többcélú kistérségi társulások
gyermekjóléti alapellátási feladatainak
támogatása

ismeret
len

III.2.6.1 Gyermekjóléti szolgáltatás

III.2.6 (1a) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő 3 770,0

III.2.6 (1b) Intézményi társulás által
fenntartott

fő

III.2.6.2 Gyermekek napközbeni ellátása

III.2.6 (2a) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő

III.2.6 (2b) Intézményi társulás által
fenntartott

fő

III.2.6.3 Gyermekek átmeneti gondozása

III.2.6 (3a) Többcélú kistérségi
társulás által fenntartott

fő

III.2.6 (3b) Intézményi társulás által
fenntartott

fő

Jogcím mennyi
ségi
egység

Régi mutató Lemondás Pótigénylés Átadás Átvétel Új mutató

 Közoktatás

 A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. számú mellékletei szerint)

15. közoktatási alap-hozzájárulás

15.a Óvoda

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

 legfeljebb napi  8 óra nyitva tartás

15. a (1) 1 1-3. nevelési év fő

 napi 8 órát meghaladó nyitva tartás

15. a (2) 1 1-3. nevelési év fő

15.a Info  1 Az egységes óvoda-
bölcsőde intézménybe járó
bölcsődéskorú, második életévüket
2009. szeptember 1-je és december
31-e között betöltött, két gyermekként
figyelembe vettek száma a 15. a (1) 1
jogcím adatából

fő
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15.a Info  2 Az egységes óvoda-
bölcsőde intézménybe járó
bölcsődéskorú, második életévüket
2009. szeptember 1-je és december
31-e között betöltött, két gyermekként
figyelembe vettek száma a 15. a (2) 1
jogcím adatából

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

 legfeljebb napi  8 óra nyitva tartás

15. a (1) 2 1-3. nevelési év fő

 napi 8 órát meghaladó nyitva tartás

15. a (2) 2 1-3. nevelési év fő

15.a Info  3 Az egységes óvoda-
bölcsőde intézménybe járó
bölcsődéskorú, második életévüket
2010. szeptember 1-je és december
31-e között betöltött, két gyermekként
figyelembe vettek száma a 15. a (1) 2
jogcím adatából

fő

15.a Info  4 Az egységes óvoda-
bölcsőde intézménybe járó
bölcsődéskorú, második életévüket
2010. szeptember 1-je és december
31-e között betöltött, két gyermekként
figyelembe vettek száma a 15. a (2) 2
jogcím adatából

fő

15.b Általános iskola

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

15. b (1) 1 1-4. évfolyam összesen fő

15. b (2) 1 1-2. évfolyam fő

15. b (3) 1 3. évfolyam fő

15. b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a
fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól
függetlenül

fő

15. b (5) 1 5-8. évfolyam összesen fő

15. b (6) 1 5-6. évfolyam fő

15. b (7) 1 7. évfolyam fő

15. b (8) 1 8. évfolyam fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

15. b (1) 2 1-4. évfolyam összesen fő

15. b (2) 2 1-2. évfolyam fő

15. b (3) 2 3. évfolyam fő

15. b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a
fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól
függetlenül

fő

15. b (5) 2 5-8. évfolyam összesen fő

15. b (6) 2 5-6. évfolyam fő

15. b (7) 2 7. évfolyam fő

15. b (8) 2 8. évfolyam fő

15.c Középfokú iskola

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

 9-10. évfolyam

15. c (1) 1 összesen fő

15. c (2) 1 gimnázium fő

15. c (3) 1 szakközépiskola fő

15. c (4) 1 szakiskola fő

 11. évfolyam

15. c (5) 1 összesen fő

15. c (6) 1 gimnázium fő

15. c (7) 1 szakközépiskola fő

 12-13. évfolyam

15. c (8) 1 összesen fő

15. c (9) 1 gimnázium fő

15. c (10) 1 szakközépiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

 9-10. évfolyam
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15. c (1) 2 összesen fő

15. c (2) 2 gimnázium fő

15. c (3) 2 szakközépiskola fő

15. c (4) 2 szakiskola fő

 11. évfolyam

15. c (5) 2 összesen fő

15. c (6) 2 gimnázium fő

15. c (7) 2 szakközépiskola fő

 12. évfolyam

15. c (8) 2 összesen fő

15. c (9) 2 gimnázium fő

15. c (10) 2 szakközépiskola fő

 13. évfolyam

15. c (11) 2 összesen fő

15. c (12) 2 gimnázium fő

15. c (13) 2 szakközépiskola fő

15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

15. d (1) 1 felzárkóztató 9. évfolyam,
szakiskola, szakközépiskola első-
harmadik szakképzési évfolyama

fő

15. d (2) 1 szakiskola,
szakközépiskola harmadikat követő
további szakképzési évfolyama

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

15. d (1) 2 felzárkóztató 9. évfolyam,
szakiskola, szakközépiskola első-
harmadik szakképzési évfolyama

fő

15. d (2) 2 szakiskola,
szakközépiskola harmadikat követő
további szakképzési évfolyama

fő

 Info sorok

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

15. Info 5 Összes fő a 15. a, b, c, d
jogcímeken megadott adatok alapján

fő

15. Info 6 Ebből a nappali rendszerű
oktatásban részt vevő tanulók száma

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

15. Info 7 Összes fő a 15. a, b, c, d
jogcímeken megadott adatok alapján

fő

15. Info 8 Ebből a nappali rendszerű
oktatásban részt vevő tanulók száma

fő

15.e Alapfokú művészetoktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama

15. e (1) 1 összesen fő

15. e (2) 1 minősített intézményben fő

15. e (3) 1 nem minősített
intézményben

fő

 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág  előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon
csoportos főtanszakos oktatás

15. e (4) 1 összesen fő

15. e (5) 1 minősített intézményben fő

15. e (6) 1 nem minősített
intézményben

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama

15. e (1) 2 összesen fő

15. e (2) 2 minősített intézményben fő

15. e (3) 2 nem minősített
intézményben

fő

 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág  előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon
csoportos főtanszakos oktatás

15. e (4) 2 összesen fő
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15. e (5) 2 minősített intézményben fő

15. e (6) 2 nem minősített
intézményben

fő

15.f Kollégiumok közoktatási feladatai

 kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

15. f (1) 1 összesen fő

15. f (2) 1 óvoda fő

15. f (3) 1 általános iskola fő

15. f (4) 1 gimnázium fő

15. f (5) 1 szakközépiskola fő

15. f (6) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

15. f (1) 2 összesen fő

15. f (2) 2 óvoda fő

15. f (3) 2 általános iskola fő

15. f (4) 2 gimnázium fő

15. f (5) 2 szakközépiskola fő

15. f (6) 2 szakiskola fő

15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis
foglalkoztatás

fő

15. g (2) 1 5-8. évfolyamos
napközis/tanulószobai foglalkoztatás

fő

15. g (3) 1 1-3. évfolyamos
iskolaotthonos oktatás

fő

15. g (4) 1 4. évfolyamos
iskolaotthonos oktatás

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis
foglalkoztatás

fő

15. g (2) 2 5-8. évfolyamos
napközis/tanulószobai foglalkoztatás

fő

15. g (3) 2 1-3. évfolyamos
iskolaotthonos oktatás

fő

15. g (4) 2 4. évfolyamos
iskolaotthonos oktatás

fő

16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

16.1.1. iskolai gyakorlati oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.1.1. (1) 1 a szakiskola 9-10
évfolyamán, nyelvi előkészítő
évfolyam esetén 10-11. évfolyamán

fő

16.1.1. (2) 1 a szakközépiskola 9-10.
évfolyamán, nyelvi előkészítő
évfolyam esetén 10-11. évfolyamán

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.1.1. (1) 2 a szakiskola 9-10
évfolyamán, nyelvi előkészítő
évfolyam esetén 10-11. évfolyamán

fő

16.1.1. (2) 2 a szakközépiskola 9-10.
évfolyamán, nyelvi előkészítő
évfolyam esetén 10-11. évfolyamán

fő

16.1.2 szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon

 egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési
évfolyamaira

16.1.2. a 1 2010. évben időarányosan
8 hónapra

fő

16.1.2. a 2 2010. évben időarányosan
4 hónapra

fő

 az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

16.1.2. b 1 2010. évben
időarányosan 8 hónapra

fő
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16.1.2. b 2 2010. évben
időarányosan 4 hónapra

fő

 az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

16.1.2. c 1 2010. évben időarányosan
8 hónapra

fő

16.1.2. c 2 2010. évben időarányosan
4 hónapra

fő

 a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

16.1.2. d 1 2010. évben
időarányosan 8 hónapra

fő

16.1.2. d 2 2010. évben
időarányosan 4 hónapra

fő

16.2. sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása

16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában

16.2.1.a Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint
nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.2.1. a (1) 1 összesen fő

16.2.1. a (2) 1 általános iskola fő

16.2.1. a (3) 1 középiskola,
szakiskola

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.2.1. a (1) 2 összesen fő

16.2.1. a (2) 2 általános iskola fő

16.2.1. a (3) 2 középiskola,
szakiskola

fő

16.2.1.b Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók

16.2.1. b 1 2010. évben
időarányosan 8 hónapra

fő

16.2.1. b 2 2010. évben
időarányosan 4 hónapra

fő

16.2.1.c Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.2.1. c (1) 1 összesen fő

16.2.1. c (2) 1 óvoda fő

16.2.1. c (3) 1 általános iskola fő

16.2.1. c (4) 1 fejlesztő iskola fő

16.2.1. c (5) 1 középiskola,
szakiskola

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.2.1. c (1) 2 összesen fő

16.2.1. c (2) 2 óvoda fő

16.2.1. c (3) 2 általános iskola fő

16.2.1. c (4) 2 fejlesztő iskola fő

16.2.1. c (5) 2 középiskola,
szakiskola

fő

16.2.1.d Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.2.1. d (1) 1 összesen fő

16.2.1. d (2) 1 óvoda fő

16.2.1. d (3) 1 általános iskola fő

16.2.1. d (4) 1 középiskola,
szakiskola

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.2.1. d (3) 1 általános iskola fő

16.2.1. d (2) 2 óvoda fő

16.2.1. d (3) 2 általános iskola fő

16.2.1. d (4) 2 középiskola,
szakiskola

fő

16.2.1.e A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

 2010. évben időarányosan 8 hónapra
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16.2.1. e (1) 1 összesen fő

16.2.1. e (2) 1 óvoda fő

16.2.1. e (3) 1 általános iskola fő

16.2.1. e (4) 1 középiskola,
szakiskola

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.2.1. e (1) 2 összesen fő

16.2.1. e (2) 2 óvoda fő

16.2.1. e (3) 2 általános iskola fő

16.2.1. e (4) 2 középiskola,
szakiskola

fő

16.2.2 korai fejlesztés, gondozás fő

16.2.3  fejlesztő felkészítés fő

16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

 nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.3. (1) 1 összesen fő

16.3. (2) 1 óvoda fő

16.3. (3) 1 általános iskola fő

16.3. (4) 1 gimnázium fő

16.3. (5) 1 szakközépiskola fő

16.3. (6) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.3. (1) 2 összesen fő

16.3. (2) 2 óvoda fő

16.3. (3) 2 általános iskola fő

16.3. (4) 2 gimnázium fő

16.3. (5) 2 szakközépiskola fő

16.3. (6) 2 szakiskola fő

 kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.3. (7) 1 összesen fő

16.3. (8) 1 óvoda fő

16.3. (9) 1 általános iskola fő

16.3. (10) 1 gimnázium fő

16.3. (11) 1 szakközépiskola fő

16.3. (12) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.3. (7) 1 összesen fő

16.3. (8) 2 óvoda fő

16.3. (9) 2 általános iskola fő

16.3. (10) 2 gimnázium fő

16.3. (11) 2 szakközépiskola fő

16.3. (12) 2 szakiskola fő

16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás

 Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

 nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás

16.4. (1) 1 összesen fő

16.4. (2) 1 általános iskola fő

16.4. (3) 1 gimnázium fő

16.4. (4) 1 szakközépiskola fő

16.4. (5) 1 szakiskola fő

 nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás

16.4. (6) 1 összesen fő

16.4. (7) 1 általános iskola fő

16.4. (7) 1 gimnázium fő

16.4. (9) 1 szakközépiskola fő

16.4. (10) 1 szakiskola fő
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 2010. évben időarányosan 4 hónapra

 nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás

16.4. (1) 2 összesen fő

16.4. (2) 2 általános iskola fő

16.4. (3) 2 gimnázium fő

16.4. (4) 2 szakközépiskola fő

16.4. (5) 2 szakiskola fő

 nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás

16.4. (6) 2 összesen fő

16.4. (7) 2 általános iskola

16.4. (7.1) 2 általános iskola 1.
évfolyam

fő

16.4. (7.2) 2 általános iskola 2-4.
évfolyam

fő

16.4. (7.3) 2 általános iskola 5.
évfolyam

fő

16.4. (7.4) 2 általános iskola 6-8.
évfolyam

fő

16.4. (8) 2 gimnázium

16.4. (8.1) 2 gimnázium 9.
évfolyam

fő

16.4. (8.2) 2 gimnázium 10-13.
évfolyam

fő

16.4. (9) 2 szakközépiskola

16.4. (9.1) 2 szakközépiskola 9.
évfolyam

fő

16.4. (9.2) 2 szakközépiskola 10-
13. évfolyam

fő

16.4. (10) 2 szakiskola

16.4. (10.1) 2 9. évfolyam fő

16.4. (10.2) 2 10. évfolyam fő

 nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.4. (11) 1 összesen fő

16.4. (12) 1 gimnázium fő

16.4. (13) 1 szakközépiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.4. (11) 2 összesen fő

16.4. (12) 2 gimnázium fő

16.4. (13) 2 szakközépiskola fő

16.5 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása

16.5.1. pedagógiai programok támogatása

16.5.1.a párhuzamos művészeti oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.5.1. a (1) 1 összesen fő

16.5.1. a (2) 1 általános iskola fő

16.5.1. a (3) 1 gimnázium fő

16.5.1. a (4) 1 szakközépiskola fő

16.5.1. a (5) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.5.1. a (1) 2 összesen fő

16.5.1. a (2) 2 általános iskola fő

16.5.1. a (3) 2 gimnázium fő

16.5.1. a (4) 2 szakközépiskola fő

16.5.1. a (5) 2 szakiskola fő

 az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.5.1. b (1) 1 gimnázium fő

16.5.1. b (2) 1 szakközépiskola fő

16.5.1. b (3) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra
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16.5.1. b (1) 2 gimnázium fő

16.5.1. b (2) 2 szakközépiskola fő

16.5.1. b (3) 2 szakiskola fő

 az Arany János Kollégiumi Programja keretében

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.5.1. b (4) 1 gimnázium 9.
előkészítő osztályban

fő

16.5.1. b (5) 1 szakközépiskola 9.
előkészítő osztályban

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.5.1. b (4) 2 gimnázium 9.
előkészítő osztályban

fő

16.5.1. b (5) 2 szakközépiskola 9.
előkészítő osztályban

fő

16.5.1.c Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.5.1. c (1) 1 gimnáziumban fő

16.5.1. c (2) 1 szakközépiskolában fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.5.1. c (1) 2 gimnáziumban fő

16.5.1. c (2) 2 szakközépiskolában fő

16.5.1.d Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Kollégiumi Programja keretében

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.5.1. d (1) 1 gimnázium 9.
évfolyamán

fő

16.5.1. d (2) 1 szakközépiskola 9.
évfolyamán

fő

16.5.1. d (3) 1 szakiskola 9.
évfolyamán

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.5.1. d (1) 2 gimnázium 9.
évfolyamán

fő

16.5.1. d (2) 2 szakközépiskola 9.
évfolyamán

fő

16.5.1. d (3) 2 szakiskola 9.
évfolyamán

fő

16.5.2. pedagógiai módszerek támogatása

 minősített alapfokú művészeti oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.5.2. a 1 zeneművészeti ágon fő

16.5.2. b 1 képző- és
iparművészeti, táncművészeti, szín-
és bábművészeti ágon, valamint a
zeneművészeti ágon csoportos
főtanszakos zeneoktatásban

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.5.2. a 2 zeneművészeti ágon fő

16.5.2. b 2 képző- és
iparművészeti, táncművészeti, szín-
és bábművészeti ágon, valamint a
zeneművészeti ágon csoportos
főtanszakos zeneoktatásban

fő

16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához

16.6.1. bejáró  nappali tanulók ellátása

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.6.1. (1) 1 összesen fő

16.6.1. (2) 1 gimnáziumba fő

16.6.1. (3) 1 szakközépiskolába fő

16.6.1. (4) 1 szakiskolába fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.6.1. (1) 2 összesen fő

16.6.1. (2) 2 gimnáziumba fő

16.6.1. (3) 2 szakközépiskolába fő

16.6.1. (4) 2 szakiskolába fő
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16.6.2. intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása

16.6.2.a 2008-2010. években alakuló társulások esetén

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.6.2. a (1) 1 összesen fő

16.6.2. a (2) 1 óvodában fő

16.6.2. a (3) 1 általános iskola 1-4.
évfolyam

fő

16.6.2. a (4) 1 általános iskola 5-8.
évfolyam

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.6.2. a (1) 2 összesen fő

16.6.2. a (2) 2 óvodában fő

16.6.2. a (3) 2 általános iskola 1-4.
évfolyam

fő

16.6.2. a (4) 2 általános iskola 5-8.
évfolyam

fő

16.6.2.b az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.6.2. b (1) 1 összesen fő

16.6.2. b (2) 1 óvodában fő

16.6.2. b (3) 1 általános iskola 1-4.
évfolyam

fő

16.6.2. b (4) 1 általános iskola 5-6.
évfolyam

fő

16.6.2. b (5) 1 általános iskola 7-8.
évfolyam

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.6.2. b (1) 2 összesen fő

16.6.2. b (2) 2 óvodában fő

16.6.2. b (3) 2 általános iskola 1-4.
évfolyam

fő

16.6.2. b (4) 2 általános iskola 5-7.
évfolyam

fő

16.6.2. b (5) 2 általános iskola 8.
évfolyam

fő

17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

17.1. a (1) 2010. évben időarányosan 12
hónapra összesen

fő

 óvodában

17.1. a (2) rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek

fő

17.1. a (3) három- vagy
többgyermekes családban élő gyermek

fő

17.1. a (4) tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermek

fő

 általános iskolában

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

17.1. a (5) 1-4. évfolyamon fő

17.1. a (6) 5-6. évfolyamon fő

17.1. a (7) 7. évfolyam fő

17.1. a (8) 8. évfolyam fő

17.1. a (9) három- vagy
többgyermekes családban élő gyermek

fő

17.1. a (10) tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermek

fő

 gimnáziumban

17.1. a (11) rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek

fő

17.1. a (12) három- vagy
többgyermekes családban élő gyermek

fő

17.1. a (13) tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermek

fő

 szakközépiskolában
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17.1. a (14) rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek

fő

17.1. a (15) három- vagy
többgyermekes családban élő gyermek

fő

17.1. a (16) tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermek

fő

 szakiskolában

17.1. a (17) rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek

fő

17.1. a (18) három- vagy
többgyermekes családban élő gyermek

fő

17.1. a (19) tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermek

fő

 kollégiumban

17.1. a (20) rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek

fő

17.1. a (21) három- vagy
többgyermekes családban élő gyermek

fő

17.1. a (22) tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermek

fő

17.1.b kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez

17.1. b (1) 5-6. évfolyamon fő

17.1. b (2) 7. évfolyamon fő

17.2. tanulók tankönyvellátásának támogatása

17.2. a tanulók ingyenes
tankönyvellátása

fő

17.2. b általános hozzájárulás a tanulók
tankönyvellátásához

fő

17.3. kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

17.3. (1) 1 összesen fő

17.3. (2) 1 óvoda fő

17.3. (3) 1 általános iskola fő

17.3. (4) 1 gimnázium fő

17.3. (5) 1 szakközépiskola fő

17.3. (6) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

17.3. (1) 2 összesen fő

17.3. (2) 2 óvoda fő

17.3. (3) 2 általános iskola fő

17.3. (4) 2 gimnázium fő

17.3. (5) 2 szakközépiskola fő

17.3. (6) 2 szakiskola fő

 A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint)

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

I.1 Pedagógiai szakszolgálat

I.1. 1 2010. évben időarányosan 8
hónapra

fő

I.1. 2 2010. évben időarányosan 4
hónapra

fő

III.2 A többcélú kistérségi társulások támogatása

III.2.2 Közoktatási feladat

III.2.2.1 Közoktatási intézményi feladat

III.2.2.1.a Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.aa A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.aa (1) (2009/2010) fő

III.2.2.1.aa (2) (2010/2011) fő

III.2.2.1.aa Intézményi társulás által fenntartott

III.2.2.1.aa Óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.aa (3) (2009/2010) fő 105,0

III.2.2.1.aa (4) (2010/2011) fő 45,0
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III.2.2.1.aa Iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.aa (5) (2009/2010) fő 113,0

III.2.2.1.aa (6) (2010/2011) fő 50,0

III.2.2.1.ab A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában
tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.ab (1) (2009/2010) fő

III.2.2.1.ab (2) (2010/2011) fő

III.2.2.1.ab Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási
hellyel) rendelkező

III.2.2.1.ab Óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.ab (3) (2009/2010) fő 100,0

III.2.2.1.ab (4) (2010/2011) fő 39,0

III.2.2.1.ab 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.ab (5) (2009/2010) fő 104,0

III.2.2.1.ab (6) (2010/2011) fő 48,0

III.2.2.1.b Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.ba Nem külterületről

III.2.2.1.ba (1) (2009/2010) fő 30,0

III.2.2.1.ba (2) (2010/2011) fő 11,0

III.2.2.1.bb (1) Külterületről

III.2.2.1.bb (1) (2009/2010) fő

III.2.2.1.bb (2) (2010/2011) fő

III.2.2.1.c Többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.c (1) (2009/2010) fő

III.2.2.1.c (2) (2010/2011) fő

III.2.2.1.d Tagintézményi támogatás

III.2.2.1.d (1) (2009/2010) fő 197,0

III.2.2.1.d (2) (2010/2011) fő 92,0

III.2.2.1.e Kistelepülési tagintézményi támogatás

III.2.2.1.ea Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás)

III.2.2.1.ea (1) (2009/2010) fő 108,0

III.2.2.1.ea (2) (2010/2011) fő 50,0

III.2.2.1.eb Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás)

III.2.2.1.eb (1) (2009/2010) fő 7,0

III.2.2.1.eb (2) (2010/2011) fő 3,0

III.2.2.2 Közoktatási szakszolgálati feladat

III.2.2.2.1 Logopédiai ellátás

III.2.2.2 (1a) 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (1b) 2010. szeptember-
december

fő

III.2.2.2 (1c) Kétszeres támogatás -
2010. január-augusztus

fő 88,1

III.2.2.2 (1d) Kétszeres támogatás -
2010. szeptember-december

fő 59,7

III.2.2.2.2 Gyógytestnevelés

III.2.2.2 (2a) 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (2b) 2010. szeptember-
december

fő

III.2.2.2 (2c) Kétszeres támogatás -
2010. január-augusztus

fő 76,8

III.2.2.2 (2d) Kétszeres támogatás -
2010. szeptember-december

fő 58,6

III.2.2.2.3 Nevelési tanácsadás

III.2.2.2 (3a) 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (3b) 2010. szeptember-
december

fő

III.2.2.2 (3c) Kétszeres támogatás -
2010. január-augusztus

fő

III.2.2.2 (3d) Kétszeres támogatás -
2010. szeptember-december

fő

III.2.2.2 (4) Továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás (2010.
január-december)

fő
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ségi
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Régi mutató Lemondás Pótigénylés Átadás Átvétel Új mutató

III.2.2.2.5 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

III.2.2.2 (5a) 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (5b) 2010. szeptember-
december

fő

III.2.2.2 (5c) Kétszeres támogatás -
2010. január-augusztus

fő

III.2.2.2 (5d) Kétszeres támogatás -
2010. szeptember-december

fő

III.2.2.2.6 Fejlesztő felkészítés

III.2.2.2 (6a) 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (6b) 2010. szeptember-
december

fő

III.2.2.2 (6c) Kétszeres támogatás -
2010. január-augusztus

fő

III.2.2.2 (6d) Kétszeres támogatás -
2010. szeptember-december

fő

Kitöltő neve:

Kitöltő telefonszáma:

Kitöltő email címe:

Kelt: ................ év .....................
hó ................. nap.

P.H.

.............................

polgármester/elnök
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Családsegítés 
 

A feladatellátás módja
 

Többcélú kistérségi társulás által ellátott önkormányzatok, illetve amennyiben az adatlapot kitöltő önkormányzat

intézményi társulás székhelyeként látja el a feladatot, az intézményi társulás által ellátott önkormányzatok
 

Az átadás/átvétel során átvett önkormányzatok felsorolása
 

 

KSH kód:

Önkormányzat neve:

Önkormányzat lakosságszáma (2009. január 1.):

Történt átadás/átvétel:

Az átadás-átvétellel kapcsolatos információk:

Másik fél:

Feladatellátás módja Feladatot ellátó neve/székhelye Lakosságszám  (2009. január 1.) Feladatellátás időszaka (hónapok)

Többcélú kistérségi társulás által
ellátott

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Önkormányzat név Ksh Lakosságszám (2009. január 1.) Feladatellátás időszaka (hónapok)

Bakonybél Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Bakonynána Község
Önkormányzata

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Bakonyoszlop Község
Önkormányzata

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Bakonyszentkirály Község
Önkormányzata

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Borzavár Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Csesznek Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Csetény Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Dudar Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Eplény Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Lókút Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Nagyesztergár Község
Önkormányzata

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Olaszfalu Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Pénzesgyőr Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Porva Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Szápár Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Zirc Város Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Önkormányzat név Ksh Lakosságszám (2009. január 1.) Feladatellátás időszaka (hónapok)

Kelt: ................ év ..................... hó
................. nap.

P.H.

.............................

polgármester/elnök
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Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

A feladatellátás módja
 

Többcélú kistérségi társulás által ellátott önkormányzatok, illetve amennyiben az adatlapot kitöltő önkormányzat

intézményi társulás székhelyeként látja el a feladatot, az intézményi társulás által ellátott önkormányzatok
 

Az átadás/átvétel során átvett önkormányzatok felsorolása
 

 

KSH kód:

Önkormányzat neve:

Önkormányzat lakosságszáma (2009. január 1.):

Történt átadás/átvétel:

Az átadás-átvétellel kapcsolatos információk:

Másik fél:

Feladatellátás módja Feladatot ellátó neve/székhelye Lakosságszám  (2009. január 1.) Feladatellátás időszaka (hónapok)

Többcélú kistérségi társulás által
ellátott

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Önkormányzat név Ksh Lakosságszám (2009. január 1.) Feladatellátás időszaka (hónapok)

Bakonybél Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Bakonynána Község
Önkormányzata

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Bakonyoszlop Község
Önkormányzata

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Bakonyszentkirály Község
Önkormányzata

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Borzavár Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Csesznek Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Csetény Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Dudar Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Eplény Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Lókút Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Nagyesztergár Község
Önkormányzata

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Olaszfalu Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Pénzesgyőr Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Porva Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Szápár Község Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Zirc Város Önkormányzata I II III IV V VI VII VIII IX X XI
XII

Önkormányzat név Ksh Lakosságszám (2009. január 1.) Feladatellátás időszaka (hónapok)

Kelt: ................ év
..................... hó
................. nap.

P.H.

.............................

polgármester/elnök
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2010. áprilisi intézményátadás, -átvétel 
 

Szociális
 

Átadás/átvétel:

Önkormányzati körön belül:

Másik fél:

Átadással, átvétellel érintett intézmény neve:

Átadás-átvétel időpontja: ................ év ..................... hó ................. nap.

Jogcím mennyiségi
egység

Nyitó Változás

 szociális

 A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint)

11. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

11.a. általános feladatok

11.ab 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel

11.ab(1) családsegítés fő

11.ab(2) gyermekjóléti szolgálat fő

11.ac 70001-110000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel

11.ac(1) családsegítés fő

11.ac(2) gyermekjóléti szolgálat fő

11.ad 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel

11.ad(1) családsegítés fő

11.ad(2) gyermekjóléti szolgálat fő

11.b gyermekjóléti központ működési hó

11.c Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére

11.ca a szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják fő

11.cb (1) a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi
ellátását együttesen biztosítják

fő

11.cb (2) a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi
ellátását együttesen biztosítják, és egyúttal foglalkoztatási támogatásban
részesülnek

fő

11.cc szociális étkeztetést biztosítanak fő

11.cd házi segítségnyújtást biztosítanak fő

11.ce (1) időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak fő

11.ce (2) időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak, és egyúttal
foglalkoztatási támogatásban részesülnek

fő

11.d fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek
kedvezményes étkeztetése

fő

11.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működési hó

11.f utcai szociális munka működési hó

11.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

11.g (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása fő

11.g (3) A foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali
intézményben ellátottak száma

fő

11.g (2) demens személyek nappali intézményi ellátása fő

11.g (4) A foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben
ellátott demens személyek száma

fő

11.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása

11.h (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása fő

11.h (4) A foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben
ellátott pszichiátriai betegek száma

fő

11.h (2) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása fő

11.h (5) A foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben
ellátott szenvedélybetegek száma

fő

11.h (3) hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő

11.h (6) A foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali
intézményben ellátottak száma

fő

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás

12. aa (1) gyermekvédelmi különleges ellátás (0-17 éves gyermekek után) fő

12. aa (2) gyermekvédelmi speciális ellátás (0-17 éves gyermekek után) fő

12. aba (1) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és
rehabilitációs intézményeiben ellátottak

fő
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12. aba (2) pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában
és rehabilitációs intézményeiben ellátottak

fő

12.abb (1) fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak fő

12.abb (2) pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban ellátottak fő

12. ac demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő

12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

12. ba otthont nyújtó ellátás (0-17 éves gyermekek után) fő

12. bb (1) a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátás (18-24 éves korú
fiatal felnőtt után)

fő

12. bb (2) a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok
miatti utógondozói ellátás

fő

12. bc átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben

12. bca időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása fő

12. bcb átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-
gondozó otthoni ellátása

fő

12. c emelt színvonalú bentlakásos ellátás fő

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei

13.a hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely

13.b bázis-szállás férőhely/nap

14. Gyermekek napközbeni ellátása

14.a bölcsődei ellátás fő

14.c ingyenes intézményi étkeztetés fő

14.b Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet

 családi napközi ellátás

14.b (1) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri fő

14.b (2) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri
el

fő

 családi gyermekfelügyelet

14.b (3) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri fő

14.b (4) ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri
el

fő

 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint)

II. Egyes szociális feladatok támogatása

II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő

II.1. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett
közcélú foglalkoztatás támogatása

fő

III.2 Többcélú kistérségi társulások támogatása

III.2.3 A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak
támogatása

fő

III.2.3.a Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

III.2.3.a (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.3.a (2) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.3.b Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

III.2.3.ba Időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

III.2.3.ba (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.3.ba (2) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.3.bb Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

III.2.3.bb (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.3.bb (2) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.3.bc Hajléktalanok átmeneti szállása

III.2.3.bc (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.3.bc (2) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.4 A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási
feladatainak támogatása

ismeretlen

III.2.4.a Családsegítés

III.2.4.a (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.4.a (2) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.4.b Otthonközeli ellátás

III.2.4.ba Szociális étkeztetés

III.2.4.ba (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.4.ba (2) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.4.bb Házi segítségnyújtás
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III.2.4.bb (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.4.bb (2) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.4.bc Idősek klubja

III.2.4.bc (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.4.bc (2) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.4.c Fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

III.2.4.c (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.4.c (2) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.4.c Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

III.2.4.c (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.4.c (4) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.4.c Nappali melegedő

III.2.4.c (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.4.c (6) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.5 A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási
feladatainak támogatása

ismeretlen

III.2.5.1 Helyettes szülői hálózat

III.2.5 (1a) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.5 (1b) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.5.2 Gyermekek átmeneti otthona

III.2.5 (2a) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.5 (2b) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.5.3 Családok átmeneti otthona

III.2.5 (3a) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.5 (3b) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.6 A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási
feladatainak támogatása

ismeretlen

III.2.6.1 Gyermekjóléti szolgáltatás

III.2.6 (1a) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.6 (1b) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.6.2 Gyermekek napközbeni ellátása

III.2.6 (2a) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.6 (2b) Intézményi társulás által fenntartott fő

III.2.6.3 Gyermekek átmeneti gondozása

III.2.6 (3a) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fő

III.2.6 (3b) Intézményi társulás által fenntartott fő

Jogcím mennyiségi
egység

Nyitó Változás

 Közoktatás

 A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. számú mellékletei szerint)

15. közoktatási alap-hozzájárulás

15.a Óvoda

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

 legfeljebb napi  8 óra nyitva tartás

15. a (1) 1 1-3. nevelési év fő

 napi 8 órát meghaladó nyitva tartás

15. a (2) 1 1-3. nevelési év fő

15.a Info  1 Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó
bölcsődéskorú, második életévüket 2009. szeptember 1-je és december
31-e között betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a
(1) 1 jogcím adatából

fő

15.a Info  2 Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó
bölcsődéskorú, második életévüket 2009. szeptember 1-je és december
31-e között betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a
(2) 1 jogcím adatából

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

 legfeljebb napi  8 óra nyitva tartás

15. a (1) 2 1-3. nevelési év fő

 napi 8 órát meghaladó nyitva tartás

15. a (2) 2 1-3. nevelési év fő
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15.a Info  3 Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó
bölcsődéskorú, második életévüket 2010. szeptember 1-je és december
31-e között betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a
(1) 2 jogcím adatából

fő

15.a Info  4 Az egységes óvoda-bölcsőde intézménybe járó
bölcsődéskorú, második életévüket 2010. szeptember 1-je és december
31-e között betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma a 15. a
(2) 2 jogcím adatából

fő

15.b Általános iskola

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

15. b (1) 1 1-4. évfolyam összesen fő

15. b (2) 1 1-2. évfolyam fő

15. b (3) 1 3. évfolyam fő

15. b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól
függetlenül

fő

15. b (5) 1 5-8. évfolyam összesen fő

15. b (6) 1 5-6. évfolyam fő

15. b (7) 1 7. évfolyam fő

15. b (8) 1 8. évfolyam fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

15. b (1) 2 1-4. évfolyam összesen fő

15. b (2) 2 1-2. évfolyam fő

15. b (3) 2 3. évfolyam fő

15. b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól
függetlenül

fő

15. b (5) 2 5-8. évfolyam összesen fő

15. b (6) 2 5-6. évfolyam fő

15. b (7) 2 7. évfolyam fő

15. b (8) 2 8. évfolyam fő

15.c Középfokú iskola

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

 9-10. évfolyam

15. c (1) 1 összesen fő

15. c (2) 1 gimnázium fő

15. c (3) 1 szakközépiskola fő

15. c (4) 1 szakiskola fő

 11. évfolyam

15. c (5) 1 összesen fő

15. c (6) 1 gimnázium fő

15. c (7) 1 szakközépiskola fő

 12-13. évfolyam

15. c (8) 1 összesen fő

15. c (9) 1 gimnázium fő

15. c (10) 1 szakközépiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

 9-10. évfolyam

15. c (1) 2 összesen fő

15. c (2) 2 gimnázium fő

15. c (3) 2 szakközépiskola fő

15. c (4) 2 szakiskola fő

 11. évfolyam

15. c (5) 2 összesen fő

15. c (6) 2 gimnázium fő

15. c (7) 2 szakközépiskola fő

 12. évfolyam

15. c (8) 2 összesen fő

15. c (9) 2 gimnázium fő

15. c (10) 2 szakközépiskola fő

 13. évfolyam

15. c (11) 2 összesen fő

15. c (12) 2 gimnázium fő

15. c (13) 2 szakközépiskola fő
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15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

15. d (1) 1 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-
harmadik szakképzési évfolyama

fő

15. d (2) 1 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további
szakképzési évfolyama

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

15. d (1) 2 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-
harmadik szakképzési évfolyama

fő

15. d (2) 2 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további
szakképzési évfolyama

fő

 Info sorok

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

15. Info 5 Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján fő

15. Info 6 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók
száma

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

15. Info 7 Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján fő

15. Info 8 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók
száma

fő

15.e Alapfokú művészetoktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama

15. e (1) 1 összesen fő

15. e (2) 1 minősített intézményben fő

15. e (3) 1 nem minősített intézményben fő

 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág  előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon
csoportos főtanszakos oktatás

15. e (4) 1 összesen fő

15. e (5) 1 minősített intézményben fő

15. e (6) 1 nem minősített intézményben fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama

15. e (1) 2 összesen fő

15. e (2) 2 minősített intézményben fő

15. e (3) 2 nem minősített intézményben fő

 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág  előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon
csoportos főtanszakos oktatás

15. e (4) 2 összesen fő

15. e (5) 2 minősített intézményben fő

15. e (6) 2 nem minősített intézményben fő

15.f Kollégiumok közoktatási feladatai

 kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

15. f (1) 1 összesen fő

15. f (2) 1 óvoda fő

15. f (3) 1 általános iskola fő

15. f (4) 1 gimnázium fő

15. f (5) 1 szakközépiskola fő

15. f (6) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

15. f (1) 2 összesen fő

15. f (2) 2 óvoda fő

15. f (3) 2 általános iskola fő

15. f (4) 2 gimnázium fő

15. f (5) 2 szakközépiskola fő

15. f (6) 2 szakiskola fő

15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás fő

15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás fő

15. g (3) 1 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő
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15. g (4) 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás fő

15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás fő

15. g (3) 2 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő

15. g (4) 2 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő

16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

16.1.1. iskolai gyakorlati oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.1.1. (1) 1 a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam
esetén 10-11. évfolyamán

fő

16.1.1. (2) 1 a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő
évfolyam esetén 10-11. évfolyamán

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.1.1. (1) 2 a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam
esetén 10-11. évfolyamán

fő

16.1.1. (2) 2 a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő
évfolyam esetén 10-11. évfolyamán

fő

16.1.2 szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon

 egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési
évfolyamaira

16.1.2. a 1 2010. évben időarányosan 8 hónapra fő

16.1.2. a 2 2010. évben időarányosan 4 hónapra fő

 az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

16.1.2. b 1 2010. évben időarányosan 8 hónapra fő

16.1.2. b 2 2010. évben időarányosan 4 hónapra fő

 az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

16.1.2. c 1 2010. évben időarányosan 8 hónapra fő

16.1.2. c 2 2010. évben időarányosan 4 hónapra fő

 a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

16.1.2. d 1 2010. évben időarányosan 8 hónapra fő

16.1.2. d 2 2010. évben időarányosan 4 hónapra fő

16.2. sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelés oktatása

16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában

16.2.1.a Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint
nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.2.1. a (1) 1 összesen fő

16.2.1. a (2) 1 általános iskola fő

16.2.1. a (3) 1 középiskola, szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.2.1. a (1) 2 összesen fő

16.2.1. a (2) 2 általános iskola fő

16.2.1. a (3) 2 középiskola, szakiskola fő

16.2.1.b Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók

16.2.1. b 1 2010. évben időarányosan 8 hónapra fő

16.2.1. b 2 2010. évben időarányosan 4 hónapra fő

16.2.1.c Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.2.1. c (1) 1 összesen fő

16.2.1. c (2) 1 óvoda fő

16.2.1. c (3) 1 általános iskola fő

16.2.1. c (4) 1 fejlesztő iskola fő

16.2.1. c (5) 1 középiskola, szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.2.1. c (1) 2 összesen fő

16.2.1. c (2) 2 óvoda fő

16.2.1. c (3) 2 általános iskola fő

16.2.1. c (4) 2 fejlesztő iskola fő

16.2.1. c (5) 2 középiskola, szakiskola fő
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16.2.1.d Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.2.1. d (1) 1 összesen fő

16.2.1. d (2) 1 óvoda fő

16.2.1. d (3) 1 általános iskola fő

16.2.1. d (4) 1 középiskola, szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.2.1. d (3) 1 általános iskola fő

16.2.1. d (2) 2 óvoda fő

16.2.1. d (3) 2 általános iskola fő

16.2.1. d (4) 2 középiskola, szakiskola fő

16.2.1.e A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.2.1. e (1) 1 összesen fő

16.2.1. e (2) 1 óvoda fő

16.2.1. e (3) 1 általános iskola fő

16.2.1. e (4) 1 középiskola, szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.2.1. e (1) 2 összesen fő

16.2.1. e (2) 2 óvoda fő

16.2.1. e (3) 2 általános iskola fő

16.2.1. e (4) 2 középiskola, szakiskola fő

16.2.2 korai fejlesztés, gondozás fő

16.2.3  fejlesztő felkészítés fő

16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

 nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.3. (1) 1 összesen fő

16.3. (2) 1 óvoda fő

16.3. (3) 1 általános iskola fő

16.3. (4) 1 gimnázium fő

16.3. (5) 1 szakközépiskola fő

16.3. (6) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.3. (1) 2 összesen fő

16.3. (2) 2 óvoda fő

16.3. (3) 2 általános iskola fő

16.3. (4) 2 gimnázium fő

16.3. (5) 2 szakközépiskola fő

16.3. (6) 2 szakiskola fő

 kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.3. (7) 1 összesen fő

16.3. (8) 1 óvoda fő

16.3. (9) 1 általános iskola fő

16.3. (10) 1 gimnázium fő

16.3. (11) 1 szakközépiskola fő

16.3. (12) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.3. (7) 1 összesen fő

16.3. (8) 2 óvoda fő

16.3. (9) 2 általános iskola fő

16.3. (10) 2 gimnázium fő

16.3. (11) 2 szakközépiskola fő

16.3. (12) 2 szakiskola fő

16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás

 Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra
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 nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás

16.4. (1) 1 összesen fő

16.4. (2) 1 általános iskola fő

16.4. (3) 1 gimnázium fő

16.4. (4) 1 szakközépiskola fő

16.4. (5) 1 szakiskola fő

 nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás

16.4. (6) 1 összesen fő

16.4. (7) 1 általános iskola fő

16.4. (7) 1 gimnázium fő

16.4. (9) 1 szakközépiskola fő

16.4. (10) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

 nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás

16.4. (1) 2 összesen fő

16.4. (2) 2 általános iskola fő

16.4. (3) 2 gimnázium fő

16.4. (4) 2 szakközépiskola fő

16.4. (5) 2 szakiskola fő

 nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás

16.4. (6) 2 összesen fő

16.4. (7) 2 általános iskola

16.4. (7.1) 2 általános iskola 1. évfolyam fő

16.4. (7.2) 2 általános iskola 2-4. évfolyam fő

16.4. (7.3) 2 általános iskola 5. évfolyam fő

16.4. (7.4) 2 általános iskola 6-8. évfolyam fő

16.4. (8) 2 gimnázium

16.4. (8.1) 2 gimnázium 9. évfolyam fő

16.4. (8.2) 2 gimnázium 10-13. évfolyam fő

16.4. (9) 2 szakközépiskola

16.4. (9.1) 2 szakközépiskola 9. évfolyam fő

16.4. (9.2) 2 szakközépiskola 10-13. évfolyam fő

16.4. (10) 2 szakiskola

16.4. (10.1) 2 9. évfolyam fő

16.4. (10.2) 2 10. évfolyam fő

 nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.4. (11) 1 összesen fő

16.4. (12) 1 gimnázium fő

16.4. (13) 1 szakközépiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.4. (11) 2 összesen fő

16.4. (12) 2 gimnázium fő

16.4. (13) 2 szakközépiskola fő

16.5 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása

16.5.1. pedagógiai programok támogatása

16.5.1.a párhuzamos művészeti oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.5.1. a (1) 1 összesen fő

16.5.1. a (2) 1 általános iskola fő

16.5.1. a (3) 1 gimnázium fő

16.5.1. a (4) 1 szakközépiskola fő

16.5.1. a (5) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.5.1. a (1) 2 összesen fő

16.5.1. a (2) 2 általános iskola fő

16.5.1. a (3) 2 gimnázium fő

16.5.1. a (4) 2 szakközépiskola fő

16.5.1. a (5) 2 szakiskola fő

 az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében
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 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.5.1. b (1) 1 gimnázium fő

16.5.1. b (2) 1 szakközépiskola fő

16.5.1. b (3) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.5.1. b (1) 2 gimnázium fő

16.5.1. b (2) 2 szakközépiskola fő

16.5.1. b (3) 2 szakiskola fő

 az Arany János Kollégiumi Programja keretében

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.5.1. b (4) 1 gimnázium 9. előkészítő osztályban fő

16.5.1. b (5) 1 szakközépiskola 9. előkészítő osztályban fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.5.1. b (4) 2 gimnázium 9. előkészítő osztályban fő

16.5.1. b (5) 2 szakközépiskola 9. előkészítő osztályban fő

16.5.1.c Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.5.1. c (1) 1 gimnáziumban fő

16.5.1. c (2) 1 szakközépiskolában fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.5.1. c (1) 2 gimnáziumban fő

16.5.1. c (2) 2 szakközépiskolában fő

16.5.1.d Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Kollégiumi Programja keretében

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.5.1. d (1) 1 gimnázium 9. évfolyamán fő

16.5.1. d (2) 1 szakközépiskola 9. évfolyamán fő

16.5.1. d (3) 1 szakiskola 9. évfolyamán fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.5.1. d (1) 2 gimnázium 9. évfolyamán fő

16.5.1. d (2) 2 szakközépiskola 9. évfolyamán fő

16.5.1. d (3) 2 szakiskola 9. évfolyamán fő

16.5.2. pedagógiai módszerek támogatása

 minősített alapfokú művészeti oktatás

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.5.2. a 1 zeneművészeti ágon fő

16.5.2. b 1 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos
főtanszakos zeneoktatásban

fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.5.2. a 2 zeneművészeti ágon fő

16.5.2. b 2 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos
főtanszakos zeneoktatásban

fő

16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához

16.6.1. bejáró  nappali tanulók ellátása

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.6.1. (1) 1 összesen fő

16.6.1. (2) 1 gimnáziumba fő

16.6.1. (3) 1 szakközépiskolába fő

16.6.1. (4) 1 szakiskolába fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.6.1. (1) 2 összesen fő

16.6.1. (2) 2 gimnáziumba fő

16.6.1. (3) 2 szakközépiskolába fő

16.6.1. (4) 2 szakiskolába fő

16.6.2. intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása

16.6.2.a 2008-2010. években alakuló társulások esetén

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.6.2. a (1) 1 összesen fő

16.6.2. a (2) 1 óvodában fő

16.6.2. a (3) 1 általános iskola 1-4. évfolyam fő
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16.6.2. a (4) 1 általános iskola 5-8. évfolyam fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.6.2. a (1) 2 összesen fő

16.6.2. a (2) 2 óvodában fő

16.6.2. a (3) 2 általános iskola 1-4. évfolyam fő

16.6.2. a (4) 2 általános iskola 5-8. évfolyam fő

16.6.2.b az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

16.6.2. b (1) 1 összesen fő

16.6.2. b (2) 1 óvodában fő

16.6.2. b (3) 1 általános iskola 1-4. évfolyam fő

16.6.2. b (4) 1 általános iskola 5-6. évfolyam fő

16.6.2. b (5) 1 általános iskola 7-8. évfolyam fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

16.6.2. b (1) 2 összesen fő

16.6.2. b (2) 2 óvodában fő

16.6.2. b (3) 2 általános iskola 1-4. évfolyam fő

16.6.2. b (4) 2 általános iskola 5-7. évfolyam fő

16.6.2. b (5) 2 általános iskola 8. évfolyam fő

17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

17.1. a (1) 2010. évben időarányosan 12 hónapra összesen fő

 óvodában

17.1. a (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek

fő

17.1. a (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő

17.1. a (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő

 általános iskolában

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

17.1. a (5) 1-4. évfolyamon fő

17.1. a (6) 5-6. évfolyamon fő

17.1. a (7) 7. évfolyam fő

17.1. a (8) 8. évfolyam fő

17.1. a (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő

17.1. a (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő

 gimnáziumban

17.1. a (11) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek

fő

17.1. a (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő

17.1. a (13) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő

 szakközépiskolában

17.1. a (14) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek

fő

17.1. a (15) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő

17.1. a (16) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő

 szakiskolában

17.1. a (17) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek

fő

17.1. a (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő

17.1. a (19) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő

 kollégiumban

17.1. a (20) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek

fő

17.1. a (21) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő

17.1. a (22) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő

17.1.b kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez

17.1. b (1) 5-6. évfolyamon fő

17.1. b (2) 7. évfolyamon fő

17.2. tanulók tankönyvellátásának támogatása

17.2. a tanulók ingyenes tankönyvellátása fő

17.2. b általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő
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17.3. kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése

 2010. évben időarányosan 8 hónapra

17.3. (1) 1 összesen fő

17.3. (2) 1 óvoda fő

17.3. (3) 1 általános iskola fő

17.3. (4) 1 gimnázium fő

17.3. (5) 1 szakközépiskola fő

17.3. (6) 1 szakiskola fő

 2010. évben időarányosan 4 hónapra

17.3. (1) 2 összesen fő

17.3. (2) 2 óvoda fő

17.3. (3) 2 általános iskola fő

17.3. (4) 2 gimnázium fő

17.3. (5) 2 szakközépiskola fő

17.3. (6) 2 szakiskola fő

 A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint)

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

I.1 Pedagógiai szakszolgálat

I.1. 1 2010. évben időarányosan 8 hónapra fő

I.1. 2 2010. évben időarányosan 4 hónapra fő

III.2 A többcélú kistérségi társulások támogatása

III.2.2 Közoktatási feladat

III.2.2.1 Közoktatási intézményi feladat

III.2.2.1.a Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.aa A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.aa (1) (2009/2010) fő

III.2.2.1.aa (2) (2010/2011) fő

III.2.2.1.aa Intézményi társulás által fenntartott

III.2.2.1.aa Óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.aa (3) (2009/2010) fő

III.2.2.1.aa (4) (2010/2011) fő

III.2.2.1.aa Iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.aa (5) (2009/2010) fő

III.2.2.1.aa (6) (2010/2011) fő

III.2.2.1.ab A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában
tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.ab (1) (2009/2010) fő

III.2.2.1.ab (2) (2010/2011) fő

III.2.2.1.ab Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási
hellyel) rendelkező

III.2.2.1.ab Óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.ab (3) (2009/2010) fő

III.2.2.1.ab (4) (2010/2011) fő

III.2.2.1.ab 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.ab (5) (2009/2010) fő

III.2.2.1.ab (6) (2010/2011) fő

III.2.2.1.b Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.ba Nem külterületről

III.2.2.1.ba (1) (2009/2010) fő

III.2.2.1.ba (2) (2010/2011) fő

III.2.2.1.bb (1) Külterületről

III.2.2.1.bb (1) (2009/2010) fő

III.2.2.1.bb (2) (2010/2011) fő

III.2.2.1.c Többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás

III.2.2.1.c (1) (2009/2010) fő

III.2.2.1.c (2) (2010/2011) fő

III.2.2.1.d Tagintézményi támogatás

III.2.2.1.d (1) (2009/2010) fő

III.2.2.1.d (2) (2010/2011) fő

III.2.2.1.e Kistelepülési tagintézményi támogatás
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III.2.2.1.ea Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás)

III.2.2.1.ea (1) (2009/2010) fő

III.2.2.1.ea (2) (2010/2011) fő

III.2.2.1.eb Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás)

III.2.2.1.eb (1) (2009/2010) fő

III.2.2.1.eb (2) (2010/2011) fő

III.2.2.2 Közoktatási szakszolgálati feladat

III.2.2.2.1 Logopédiai ellátás

III.2.2.2 (1a) 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (1b) 2010. szeptember-december fő

III.2.2.2 (1c) Kétszeres támogatás - 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (1d) Kétszeres támogatás - 2010. szeptember-december fő

III.2.2.2.2 Gyógytestnevelés

III.2.2.2 (2a) 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (2b) 2010. szeptember-december fő

III.2.2.2 (2c) Kétszeres támogatás - 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (2d) Kétszeres támogatás - 2010. szeptember-december fő

III.2.2.2.3 Nevelési tanácsadás

III.2.2.2 (3a) 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (3b) 2010. szeptember-december fő

III.2.2.2 (3c) Kétszeres támogatás - 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (3d) Kétszeres támogatás - 2010. szeptember-december fő

III.2.2.2 (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2010. január-
december)

fő

III.2.2.2.5 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

III.2.2.2 (5a) 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (5b) 2010. szeptember-december fő

III.2.2.2 (5c) Kétszeres támogatás - 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (5d) Kétszeres támogatás - 2010. szeptember-december fő

III.2.2.2.6 Fejlesztő felkészítés

III.2.2.2 (6a) 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (6b) 2010. szeptember-december fő

III.2.2.2 (6c) Kétszeres támogatás - 2010. január-augusztus fő

III.2.2.2 (6d) Kétszeres támogatás - 2010. szeptember-december fő

Kelt: ................ év .....................
hó ................. nap.

P.H.

.............................

polgármester/elnök
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Többcélú kistérségi társulás neve: Zirc Kistérség Többcélú Társulása

KSH azonosító: 1900073

Kitöltő: Kiss Barbara

Telefonszám: 88/575-385

Email cím: zktt@invitel.hu
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