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Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-án tartott 

képviselő-testületi ülésén megtárgyalta és a 155/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozatával 

elfogadta a város 2013. évi szociális helyzetéről és ellátásáról szóló beszámolót. A 

beszámolóval kapcsolatos feladatot a Képviselő-testület nem határozott meg. 

 

 

1. A szociális ellátás rendszere Felsőzsolcán 

 
A szociális ellátások feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, 

valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségen túl az állam központi 

szervének és a helyi önkormányzatnak a feladata.  

A szociális biztonsághoz való jogot a kialakult ellátási rendszerben leginkább törvényben 

rögzített juttatások jelentik. Ezt a támogatást egészítik ki az önkormányzat hatáskörébe 

tartozó, saját költségvetése terhére biztosítható segélyezési formák. 

 

1.2 A szociális ellátások jogszabályi háttere 

 

A Felsőzsolcán működő szociális ellátórendszer jogszabályi alapjait központi és helyi 

önkormányzati szabályozások határozzák meg. Feladatainkat a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban Szt. ), a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint a folyósításának 

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, a szociális 

ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V.21.) önkormányzati rendelet 

alapján láttuk el.  

 

 

2. Támogatások rendszere hatáskörök szerint 

 

2.1. Az önkormányzat és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások formái: 

 

Pénzbeli ellátások szociális rászorultságtól függően: 

- aktív korúak ellátása, 

- lakásfenntartási támogatás 

- önkormányzati segély: 

• egyszeri vissza nem térítendő készpénz, 

• természetbeni szociális ellátásként napi egyszeri meleg étel 

biztosítása. 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások: 

- köztemetés, 

- közgyógyellátás (méltányos) 

 

A helyi önkormányzat által nyújtott önkormányzati segély az éves költségvetésben 

előirányzott összeg erejéig adható.  

 

 

 

 



2.2. A Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek:  

(A továbbiakban minden adat a 2014. évi állapotot tükrözi) 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága (a 

továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörében lát el szociális feladatokat a korábbiakban 

említett jogszabályok betartásával. Határozatait havonta megtartott ülésein hozza.  

A kérelmek döntésre történő előkészítését a szociális igazgatás ügyintézője végzi. 

 

Önkormányzati segély  

 

Rászorultságtól függő pénzbeli ellátás az önkormányzati segély formájában nyújtott 

támogatás.  

 
Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 

önkormányzati segély állapítható meg, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: 

nyugdíjminimum), egyedül élő esetén annak 150%-át. Különösen indokolt esetben a 

jövedelemhatártól a Humánpolitikai Bizottság eltérhet. Eljárása során azonban figyelembe 

kell venni a Rendeletben foglalt korlátozásokat, feltételeket.  

 

  Az önkormányzati segély formái: 

a) egyszeri, vissza nem térítendő készpénz-juttatás, 

b) természetbeni szociális ellátásként napi egyszeri meleg étel biztosítása. 

 

2014. évben a költségvetésben önkormányzati segélyre tervezett összeg: 1.400.000.-Ft volt. A 

Bizottsághoz 2014. évben 176 kérelem érkezett, ebből 166 főt részesített egyszeri vissza nem 

térítendő készpénz-juttatásban, l.051.200.-Ft összegben. Természetben nyújtott támogatásban 

2 fő részesült 33.600.- Ft összegben. 2014. december hónapban a Magyar Evangélikus 

Társaság adományának szállítási költsége 100.000.-Ft volt.  

A polgármester különös méltánylást érdemlő esetben az éves önkormányzati segélykeret 

legfeljebb 15 %-a erejéig (210.000.-Ft) egyszeri készpénzjuttatást biztosíthat a kérelmező 

életét, egészségét, megélhetését, lakhatását súlyosan veszélyeztető helyzetben.  

2014. évben kilenc alkalommal 204.550.-Ft támogatás került megállapításra. 

 

 

2.3. A polgármester hatáskörébe tartozó ügyek 

 

2.3.1. Köztemetés 

 
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – 30 napon 

belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha 

- nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

- az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.  

 

2014. évben köztemetés elrendelésére kettő esetben került sor 214.810.-Ft összegben. 

 

 

 

 

 



2.4. A jegyző hatáskörébe tartozó ügyek  

 

2.4.1. Közgyógyellátás 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez 

és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.  

Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek 

esetében 

a) az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg a nyugdíjminimum 

150%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át, és  

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja a nyugdíjminimum 25%-át.  

 

2014. évben 5 fő rendelkezett méltányossági alapon közgyógyellátási igazolvánnyal. A 

Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felé az Önkormányzatot a térítési díj 30%-a után 

172.152.-Ft összegben terhelte fizetési kötelezettség.  

 

2.4.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:  

- a bölcsődében, az óvodában, a nyári napközis otthonban, az általános és középiskolai 

diákotthonban, kollégiumban, a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó 

intézményben, szociális nyári gyermekétkeztetés keretében nyújtott étkeztetésre,  

- évi két alkalommal 5.800.-Ft értékben természetbeni formában nyújtott fogyasztásra kész 

étel, ruházat, valamint tanszervásárlására felhasználható Erzsébet-utalványra, 

- külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.  

 

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre számított havi 

jövedelem összege nem haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 

140 %-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy nagykorú és megfelel a 

jogszabályi előírásoknak, illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át az 

előzőekben leírtak alá nem tartozó esetekben.  

 

2014. évben 293 családban 602 gyermek jogosult a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre 3.491.600.-Ft összegben.  

 

2.4.3 Gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása 

 

2013. szeptember 1-jétől változott a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 

megállapításának jogszabályi környezete. Ennek alapján a korábban nyilatkozat formájában 

kiadott igazolással szemben közigazgatási hatósági eljárás keretében határozattal kell 

megállapítani a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezménnyel együtt, illetve meg kell küldeni az intézményeknek az erről 

szóló dokumentumot. Mindez jelentősen megnövelte a hivatal munkaterhet. 

  

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalmát és megállapítását korábban 

a közoktatásról, később pedig a köznevelésről szóló törvény, illetve annak végrehajtási 

rendeletei szabályozták. 2013. szeptember 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi 



igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 67/A. §-a alapján az a szülő igényelheti a hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítását, akinek gyermeke rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül, illetve akinek szülei legfeljebb alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkeznek, alacsony foglalkoztatottságúak, vagy elégtelen lakókörnyezetben 

élnek. A három feltételből hátrányos helyzet esetében legalább egynek, halmozottan 

hátrányos helyzethez pedig legalább kettőnek kell teljesülnie. A hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal 

megegyező időpontig áll fenn, tehát maximum egy évre állapítható meg.  

 

2013-ban 9 hátrányos helyzetű és 160 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt, 2014-

ben már a mellékelt táblázat alapján 18 gyermek részére állapítottuk meg a hátrányos 

helyzetet, míg 209 gyermeknek a halmozottan hátrányos helyzetet.  

 

2.4.4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetők azok a gyermekek, akiknek családja 

időszakosan létfenntartási gonddal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe kerül. A támogatásra 2013. évben kérelmet nem nyújtottak be. 

 

2.4.5. Óvodáztatási támogatás 

 

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának 

elősegítése. A jegyző az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát annak a szülőnek 

állapítja meg, akinek gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, illetve legkésőbb annak az 

óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, gondoskodik 

gyermeke rendszeres óvodába járásáról. Az óvodáztatási támogatás kifizetése minden évben 

kétszer, június és december hónapban történik. A támogatás összege gyermekenként első 

alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft összegű. 

 

2014. évben 73 gyermek volt jogosult az óvodáztatási támogatásra, melyből első alkalommal 

17 gyermek, további alkalmakkor 56 gyermek, ebből a tárgyévben első, második alkalommal 

is 4 gyermek részesült támogatásban 1.190 E Ft összegben. 

 

2.4.6. Aktív korúak ellátása 

 
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és 

családjuk részére nyújtott ellátás.  

A törvény az ellátást két területre bontja:  

- foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és 

- rendszeres szociális segélyre. 

 

Rendszeres szociális segélyre jogosult, aki 

- egészségkárosodott személynek minősül (munkaképességét legalább 67 %-ban 

elvesztette, aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek 

az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja 

meg az 50 %-os mértéket),  

- a rá irányuló nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, 

 



- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, feltéve, hogy a családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti támogatásokban, 

illetve ha a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják 

biztosítani. 

- a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek 

családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott 

egyéb feltételeknek megfelel.  

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akinek esetében az álláskeresési 

támogatás folyósítási időtartama lejárt, aki a kérelem benyújtását megelőző két évben az 

állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, illetve akinek 

esetében a jogszabályban meghatározott ellátás folyósítása megszűnt, és közvetlenül a 

kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig 

együttműködött.  

 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának önkormányzati rendeletben 

meghatározott feltétele a kérelmező lakókörnyezetének rendezettsége.  

Kérelmező lakcímet igazoló hatósági igazolványában feltüntetett, életvitelszerűen lakott 

ingatlanán környezettanulmány készül, ahol az ingatlan kertjének, udvarának, lakóházának 

tisztaságát vizsgáljuk. Amennyiben ez nem felel meg az elvárásoknak, határidő tűzése mellett 

felszólítjuk kérelmezőt a takarításra, gyommentesítésre. A támogatás megállapítása csak 

rendezett lakókörnyezet esetén lehetséges.  

 

2014. évben rendszeres szociális segélyben 32 fő részesült. Ebből egészségkárosodott 

kérelmező 12 fő, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő kérelmező 14 fő, 14 éven 

aluli gyermeket nevelő kérelmező 5 fő, a helyi rendelet alapján rendszeres szociális segélyre 

jogosult 1 fő.  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 402 fő részesült. A támogatásra 

felhasznált összeg rendszeres szociális segély esetében 3.154 E Ft, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás esetében 32.542 E Ft.  

 

A tárgyhóban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásként kifizetett összeg 80 %-át, 

rendszeres szociális segély esetében a kifizetett összeg 90 %-át igényelheti vissza az 

önkormányzat a központi költségvetésből. A fennmaradó 20, illetve 10 %-ot az önkormányzat 

saját költségvetéséből biztosítja.  

 

A lakókörnyezet rendezettsége miatt kiküldött hiánypótló végzések:  

- a 6 m2 miatt:  14 főnek, 

- közkifolyó miatt: 36 főnek, 

- 6m2 + közkifolyó miatt: 9 főnek,  

- tisztaság miatt: 6 főnek.  

 

A lakókörnyezet rendezettsége miatt megszűnt támogatások:  

- a 6 m2 miatt:  2 főnek, 

- közkifolyó miatt: 5 főnek, 

- 6m2 + közkifolyó miatt: 2 főnek,  

- tisztaság miatt: 2 főnek.  

 

Elutasítások: 

- a 6 m2 miatt: 3 főnek, 

- közkifolyó miatt: 5 főnek.  



2.4.7. Lakásfenntartási támogatás 

 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az 

a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás 

egyikének sincs vagyona. A támogatás megállapításának feltétele még a lakókörnyezet 

rendezettsége.  

 

2014. évben 118 háztartás részesült támogatásban 7.667.328.-Ft összegben. A központi 

költségvetés a lakásfenntartási támogatás összegének 90 %-át finanszírozza.  

 

2.5. Közfoglalkoztatás 

 

2014. évben a közfoglalkoztatás az alábbiak szerint alakult.  

2014. 01. 01. – 03. 31.    196 fő  tanfolyam 

          01.01. – 04. 30.   200 fő közfoglalkoztatás 

          05. 12.- 08. 31.   70 fő segédmunkás, szakmunkás 

          06. 01.- 11. 30.   200 fő segédmunkás, szakmunkás 

          07. 01.- 08. 31.   50 fő segédmunkás 

          09. 15.- 10. 15   100 fő segédmunkás. 

 

2014. évben összesen 857 fő lett közfoglalkoztatásba bevonva.  

2014. július 01.napjától 2014. augusztus 31. napjáig ismét lehetőség volt a diákok 

foglalkoztatására. A jelentkezések nagy száma miatt 2 hetes turnusokban 94 fő 

foglalkoztatása történt meg.  

 

Tanfolyamok 2014. január 01. napjától 2014. április 30 napjáig.  

Hegesztő 6 fő 

Parkgondozó 6 fő 

Betanított építési vakoló 6 fő 

Növénytermesztés-tartósítás 6 fő 

Térkő-burkoló 6 fő 

Mezőgazdasági munkás 6 fő 

Betanított építési mázoló 6 fő 

Erdőtelepítő-védelmi célú erdősávok 6 fő 

Erdőtelepítő-energiaerdők 6 fő 

Összesen: 54 fő 

7. osztály 12 fő 

8. osztály l0 fő 

Alapkompetencia 120 fő 

Összesen:  142 fő 

 

A 857 fő munkaszerződését és a leszámolási iratait a GAMESZ készítette el. Az aktív korúak 

ellátásának megállapítása, szüneteltetése, felülvizsgálata (határozattal) a hatósági osztály 

feladata. Minden határozatot rögzíteni kell a WinSzoc programban, az országos szociális 

nyilvántartásban, az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában, és a 

foglalkoztatási adatbázisban.   

 



2.6.  Eljárási szabályok 

 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmek 

formanyomtatványon 2013. január 01. napjától a jogszabályban előírt mellékletekkel a 

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban nyújthatók be.  

 

A jegyző a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeinek fennállását kétévente, a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente 

legalább egyszer felülvizsgálja.  

 

 

Záró gondolatok 

 

A Humánpolitikai Bizottság az önkormányzat szűkös anyagi helyzete ellenére is a valóban 

rászoruló lakosokat segítette, különös figyelemmel gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, 

téli tüzelő, megvásárlásához nyújtott támogatást. 41 főt részesített hozzátartozójának 

elvesztése miatt temetési segélyben. Ennek összege alkalmanként 10.000.-Ft volt. Nagy terhet 

jelentett mind a GAMESZ, mind a Hivatal részére a rövid ideig tartó tetemes számú 

közfoglalkoztatás, tanfolyam. Ez ügyben készült határozatok száma a korábbi évekhez képest 

lényegesen magasabb volt.  

A lakásfenntartási támogatást kérelmezők közül 9 fő kérte a támogatást a közkifolyó 

kifizetésére. A hátrálékkal rendelkező többi ingatlantulajdonos nem vette igénybe ezt a 

támogatási formát.  

 

Nagy probléma anyagilag és társadalmilag egyaránt a lecsúszott többszörösen hátrányos 

helyzetű réteg szélesedése és egyre nagyobb feladatot igénylő ellátásuk. Népszerű 

kezdeményezés a jelenleg folyamatban lévő felnőtt oktatás, amelynek keretében az általános 

iskola 7-8 osztályát végezhetik el, illetve szakmát szerezhetnek a tanfolyam résztvevői. Az 

ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések jelenthetik a kiutat a segélyezés szakadékából. 

 

Felsőzsolca, 2015. február 17. 

 

 

Széchenyi Sándorné 

a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: Beszámoló a város 2014. évi szociális helyzetéről és ellátásáról  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a város 

szociális helyzetéről és a szociális ellátásokról szóló beszámolót. 

 

Felelős:  Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

Ellátásban részesültek száma 

 

Fő 2013. 2014. 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 637 fő 602 fő 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 128 fő 227 fő 

Aktív korúak ellátása 445 fő 434 fő 

Közgyógyellátás (mélt.)  5 fő 5 fő 

Óvodáztatási támogatás 68 fő 73 fő 

Lakásfenntartási támogatás 157 fő 118 fő 

Átmeneti segély 135 fő 177 fő 

Köztemetés 1 fő 2 fő 
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                              Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek adatai                             2. számú melléklet 

Sor-
szám 

 

Megnevezés 

 

Jogosultak/üggyel 
érintettek száma 

(fő) 

Ebből (b oszlop adott sorhoz tartozó adata): 

0–2 
éves 

3–5 
éves 

6–13 
éves 

14–17 
éves 

18 
évesnél 
idősebb 

a b c d e f g 

01 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek 
száma  

605 68 88 309 118 22 

02 
Ebből (01-ből): hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelemmel 
érintett gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma 

229 11 39 120 49 10 

03 

Ebből    
(02-ből)      

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

2  -  - 2  -  - 

04 Folyamatban lévő ügyekkel érintett gyermekek száma  -  -  -    -  - 

05 Megállapított hátrányos helyzetűek száma 18  - 1 11 4 2 

06   
Ebből 

( 05-ből): 

1. szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt 4  -  - 2 2  - 

07   2. szülő(k),  családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt 11  - 1 7 1 2 

08   3. elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt 3  -  - 2 1  - 

09 
Ebből    

(02-ből)      
Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma** 209 12 37 107 45 8 

10 

  
Ebből 

(09-ből): 

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

3  - 2 1  -  - 

11 
2. szülő(k), családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága és 
elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt 

11  - 1 6 3 1 

12 
3. szülő(k),  családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és 
elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt 

195 12 34 100 42 7 

            családok száma (db)           

13 
Családok száma amelyekben a hátrányos helyzetű gyermekek élnek ( 05. sorban érintett 
gyermekek családainak száma) 

8           

14 
Családok száma amelyekben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek élnek  (09. sorban 
érintett gyermekek családainak száma)  

70           



 


