
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:
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Küldendő: KSH Központi adatgyűjtő főosztályának Telefonszám: 1/229-8000

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel az 1392/2007/EK, 1893/2006/EK, 2223/96/EK rendeletekre.

15490782

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

018730 Budapest

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Nyilvántartási szám: 

1897Telefon: 345-6000
       Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. § (2)
bekezdése alapján kötelező.

A kérdőívet kitöltés előtt mentse el a saját gépére. Kitöltés után csatolt állományként továbbítsa a lejjebb található e-mail címre. 
Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére is.

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, 

a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési 
eljárást vonhat maga után.

  
Adatszolgáltatók: valamennyi költségvetési, társadalombiztosítási és a megfigyelésbe 
bevont nonprofit szervezet

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés

Költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

2012. I. negyedév
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Küldendő: KSH Központi adatgyűjtő főosztályának Telefonszám: 1/229 8000

1119 Budapest, Andor u. 47-49 Fax-szám: 1/345-8655

Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 118, 169. E-mail cím: gazdstat@ksh.hu

Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 20.

év hó nap PH. Vezető aláírása

* Ha a kérdőívet könyvelő cég tölti ki, kérjük annak törzsszámát (az adószám első nyolc számjegyét) megadni!

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kitöltő adatai
neve telefonszáma faxszáma törzsszám*

2012 április

e-mail címe

Pokróczné Zs. Gizella 261-1014 halomgv@halom.org

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201);  A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);  
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)

431-7944

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

Vágner Zsuzsanna

neve beosztása

261-1014 431-7944intézményvez. halom@halom.org

telefonszáma e-mail címefaxszáma

19

A beruházás szakágazata szerint kitöltött adatlapok darabszáma
(A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell kitölteni.):

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

Köszönjük az együttműködésüket!18971201

5   perc

189712


