KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

Nyilvántartási szám:

2076

JELENTÉS A MŰKÖDÉST KEZDŐ, MEGSZŰNT, ÜZEMELTETÉSI KÖRT
MÓDOSÍTOTT KERESKEDELMI ÉS NEM ÜZLETI CÉLLAL ÜZEMELTETETT
SZÁLLÁSHELYEKRŐL, AZ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEK KIVÉTELÉVEL
2015.

negyedik

negyedév

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,
valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási
hatósági, szabálysértési eljárást von maga után.

Adatszolgáltatók: települési önkormányzatok

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

Törzsszám:
Neve:
Címe:

15726566

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

8411

06

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6794

Üllés,Dorozsmai út 40.

Település kódja:

2141

Beküldés módja:

Beérkezési határidő:

2016.01.15

http://elektra.ksh.hu

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül-

Kapcsolat: KSH Pécsi főosztály
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Fáncsik Judit

beosztása
jegyzőt helyet...

telefonszáma
62/282-122

faxszáma
62/582-050

e-mail címe
jegyzo@ulles.hu

A kitöltő adatai
neve
Megyeri Árpádné

telefonszáma
62/282-122

faxszáma
62/582-050

e-mail címe
megyeri.arpadne@ulles.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!
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„A” ADATLAP
Jelentés az önkormányzat által nyilvántartott működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított
nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról 1) (173/2003. (X.28.) korm. rendelet)
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1) Az üzleti céllal üzemeltetett (239/2009.(X.20.) korm. rendelet szerinti szálláshelyek adatait a "B" lapon kell megadni.
2) Nyilvántartásba vétel indoka: 1 = Új bejegyzés, 2 = Adatmódosítás, 3 = Megszűnés, törlés a nyilvántartásból.
3) Felügyelet: AF = állandó felügyelettel üzemelő szálláshely, FN = állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshely.
4) Tevékenység: FO = főtevékenységként végzett szálláshely-szolgáltatás,
KI = kiegészítő / melléktevékenységként végzett szálláshely-szolgáltatás.
5) Minősítés: "A", "B" vagy "C" kategória.
6) Nyitva tartás: 1= állandó jelleggel nyitva tartó szálláshely; 2= idényjelleggel nyitva tartó szálláshely;
3= eseti jelleggel nyitva tartó szálláshely
7) Férőhelyek száma: az ágyak és a pótágyak száma összesen (sátorhelyek esetén a területegységek száma).
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„B” ADATLAP

Jelentés az önkormányzat által nyilvántartott működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított
kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatási tevékenységet1) folytatókról (239/2009. (X. 20.) korm. rendelet) az egyéb szálláshelyek kivételével
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1) A nem üzleti céllal üzemeltetett (173/2003.(X.28.) korm. rendelet szerinti szálláshelyek adatait az "A" lapon kell megadni.
2) Nyilvántartásba vétel indoka: 1 = Új bejegyzés, 2 = Adatmódosítás, 3 = Megszűnés, törlés a nyilvántartásból.
3) Vendégszobák száma: A R. alapján kempingek esetén a területegységek számát kell megadni
(az ágyak számát üresen kell hagyni).
4) Ágyak száma: a pótágyak nem tartoznak bele az összeírásba.
5) A KEMPING területén működő ÜDÜLŐHÁZ befogadóképessége:
ha a kemping területén működő ÜDÜLŐHÁZ nem kapott külön működési engedélyt.

Bizonylatszám: 4791209-1

3 . oldal

2016.03.11. 13:19

a KEMPING területén
működő
ÜDÜLŐHÁZ
befogadóképessége (5)

