
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Az ellátás(ok) típusa(i):

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 

törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező. 

Nyilvántartási szám: 

2023Telefon: 345-6000
       Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL
2011

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

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

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

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

Lásd 1. segédlet a Kitöltési 
útmutatóban!

út,
utca,
tér

8730 Budapest

31Halom 
város
község

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

15490782

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

01

1102 Budapest

 

Küldendő: a KSH Szegedi Igazgatóságának Telefonszám: 62/623-800
6726 Szeged, Jobb fasor 6-10. Fax-szám: 1/345-8674

Levelezési cím: 6701 Szeged,  Pf: 410. E-mail cím: szocialisstat@ksh.hu

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő január 31.

év hó nap PH. Vezető aláírása

*Ha 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 kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

2012 január 30

útmutatóban!

telefonszáma faxszáma e-mail címe

Vágner Zsuzsanna intézményvezető 261-1014 431-7944 halom@halom.org

neve beosztása

431-7944

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)

Pokróczné Zsurka Gizella 261-1014 halomgv@halom.org

A kitöltő adatai
neve telefonszáma faxszáma e-mail címe törzsszám*

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

Köszönjük az együttműködésüket!20231101 202311

  perc


