KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 24. és 26. §-a alapján
kötelező.

Nyilvántartási szám:

1019

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA
2020. december 31-ei állapot szerint
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Adatszolgáltatók: valamennyi egészségügyi szolgáltató,
költségvetési intézmény, szervezet, egészségügyi
szolgáltatást nyújtó települési önkormányzat

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

Törzsszám:
Neve:
Címe:

15726566

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

8411

06

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6794

Üllés,Dorozsmai út 40.

Egészségügyi tevékenységet végzők száma:
(1 fős vállalkozás esetén önmagát is beleértve.)

Adatszolgáltató típusa:
Ha egyéb (90), akkor
kérjük nevezze meg:
Beérkezési határidő:
Beküldés módja:

90

1-nél több fős adatszolgáltató

Egyéb

önkormányzat

2021.02.15

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérése a honlapon:

https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Nagy Attila Gyula

beosztása

telefonszáma

polgármester

e-mail címe

+36 62 282 122 hivatal@ulles.hu

A kitöltő adatai
neve
Balogh Márta

beosztása

telefonszáma

e-mail címe

igazgatási üg...1 +36 62 282 122 hivatal@ulles.hu
Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

20

perc

Köszönjük az együttműködésüket!
Bizonylatszám: 13168537-1
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Hányan végeznek a megadott település / funkció kód alatt
összesen tevékenységet:
(1 fős vállalkozás esetén önmagát is beleértve.)

1-nél több fős adatszolgáltató

1.sz. kimutatás "A" tábla
Működési hely:

Üllés

Település azonosító:

2141

Kormányzati funkció
neve:

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

kormányzati funkció
kódja:

074031

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok szerint
2020. december 31-ei állapot szerint
A részfoglalkozású állások esetében ('g' ill. 'h' oszlop) a nem teljes munkaidejű órákat állássá kell átszámítani: állás = heti óra/40 vagy heti óra/36.
Ha C=D+E+G+H akkor minden állás be van töltve, ha kisebb akkor több állás van betöltve, mint amennyi szükséges, ha nagyobb akkor üres (betöltetlen) állás keletkezik.
Sorszá
m

Munkaköri csoport

a

b

01

Orvosi

02

Gyógyszerészi végzettségű

03

Egyéb egyetemi végzettségű
főiskolai
végzettségű

04
05

Szakdolgozó

06

Működéshez
szükséges állások
száma (2 tizedes
pontosság)
c

Betöltött fő- és időszaki főfoglalkozású
állások száma

Betöltött részfoglalkozású állások száma

alkalmazottak
(egész szám)

vállalkozók
(egész szám)

alkalmazottak
(2 tizedes pontosság)

vállalkozók
(2 tizedes pontosság)

d

e

g

h

Részfoglalkozású
természetes
személyek száma
n

1,50

1

0,50

1

1,50

1

0,50

1

1,50

1

0,50

1

egyéb szakképzett
együtt

07

Gazdasági, műszaki, ügyviteli

08

Kisegítő (fizikai)

09

Összesen (01+02+03+04+05+07+08)
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1.sz. kimutatás "B" tábla
Településazonosító:

2141

kormányzati funkció
kódja:

074031

Működési hely:

Üllés

kormányzati funkció Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
neve:

Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása (1/A kimutatáson a 6.sor) munkakörönként 2020. december 31-ei állapot szerint
A részfoglalkozású állások esetében ('g' ill. 'h' oszlop) a nem teljes munkaidejű órákat állássá kell átszámítani: állás = heti óra/40 vagy heti óra/36.

Kód

Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges
állások
száma
(2 tizedes)

a

b

c

Betöltött fő- és időszaki
Betöltött
RészfoglalEgészségügyi
Természetes
főfoglalkozású állások részfoglalkozású állások
kozású
Munkakörr
száma
száma
természete személyek- szakképesítettek száma
e előírt
ből
s
szakképesí
nyugdíjasok
alkalmazottak
vállalkozók
alkalmazottak
vállalkozók
személyek
-téssel bír
főiskolai
egyéb
létszáma
(egész)
(egész)
(2 tizedes)
(2 tizedes)
száma
d

e

g

h

n

p

q

r

s

290

Védőnő

1,50

1

0,50

1

2

2

999

Összesen

1,50

1

0,50

1

2

2
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2.sz. kimutatás
Településazonosító:

2141

kormányzati funkció
kódja:

074031

Működési hely:

Üllés

kormányzati funkció Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
neve:

A 2. sz. kimutatást csak akkor töltse ki, ha a kormányzati funkció fekvő- vagy járóbeteg szakellátást jelent. (kódok: 073110, 073120, 073210, 073220, 073130, 073230,
073410, 073420, 094100, 094200, 072210, 072220, 072230, 072240, 073160, 072313, 074012)
A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely szerint 2020. december 31-ei állapot szerint
Összes orvosi állások száma
Kód

Munkahely (osztály-szakrendelés)

a

999

c

működéshez
szükséges
(2 tizedes
pontosság)

Összes szakdolgozói állások száma

betöltött
alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

e

f

d

A főfoglalkozású
orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)
i

Összesen
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működéshez
szükséges
(2 tizedes
pontosság)

j

betöltött
alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

k

l

Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1

igazgatási ügyintéző
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