KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

Nyilvántartási szám:

2023

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL
2019

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

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.

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

Törzsszám:
Neve:
Címe:

15833552

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

8899

20

KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
8360

Keszthely,Kisfaludy utca 2.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2020.01.31

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 vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:
https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/
A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Dr. Varga Veronika

beosztása

telefonszáma

Intézményvezető +3630/9951532

e-mail címe
csgykkeszthely@gmail.com

A kitöltő adatai
neve
Viniczainé Jánosa Beatrix

beosztása

telefonszáma

Szakmai vezető +3630/9951481

e-mail címe
csgykkeszthely@gmail.com

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

110

perc

Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 10580832-1

1 . oldal

2020.09.03. 09:57

A gazdálkodási szervezet adatai
Az ellátás(ok) típusa(i):
(Lásd a honlapon található Segédletben!)
További ellátástípusokat minden esetben a kód cellába kattintva bal oldalon megjelenő kék plusz gombbal adhat
hozzá!
312

Család- és gyermekjóléti központ

311

Család- és gyermekjóléti szolgálat

01

Telephelye:

van (1);

nincs (2)

1

A fenntartó (típusát lásd a honlapon található Segédletben)
neve:

Keszthely Város Önkormányzata

típusa:

01

Címe:

8360

Települési önkormányzat

Keszthely

Irányítószám

város, község

Fő tér 1.

02

út, utca, tér, házszám (hrsz.)
A fenntartó statisztikai azonosítója:
15833552
Törzsszám
(az adószám első nyolc
számjegye)
20

8899

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Statisztikai
főtevékenység
(ha tudja)
Zala megye

Megye (kód, név)

Bizonylatszám: 10580832-1
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Először az intézmény székhelyének adatai vannak feltüntetve.
További telephelyek (ha vannak), a felső menüsorban a 'Tovább' gombbal választhatók ki.
Amennyiben a felsoroltakon kívül új telephellyel rendelkezik, kérjük keresse munkatársunkat:
(www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok->Munkatársaink elérhetősége menüpont alatt)

1. Telephelyek (Támogatott lakáscímek)
A táblázat első sorában a szervezet, intézmény székhelyét tüntessék fel, akkor is, ha ott nem folyik ellátás.
Az intézmény vagy telephely nevében bekövetkezett változásokat az előlap megjegyzés rovatában tüntesse fel!
Azonosító:

15833552

Név:

8360

Keszthely

Irányítószám

város, község

KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

KISFALUDY U. 2.
út, utca, házszám, emelet, ajtó

Az intézmény vagy telephely által működtetett ellátás(ok) típusa(i) és a hozzájuk tartozó működési kódok :
311

Család- és gyermekjóléti szolgálat

működő

312

Család- és gyermekjóléti központ

működő

2. Az ellátott települések/kistérségek/járások, az ellátás(ok) típusa(i)
TEGYESZ-nek nincs ellátási típusa!
(Átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetében NEM kérjük kitölteni!)

312

Család- és gyermekjóléti központ

Új ellátástípus hozzáadása
Az adott ellátástípus mely településen/kistérségen/járáson működik: (További településeket minden esetben az 'új település
hozzáadása' cellára kattintva adhat hozzá!)
Település/kistérség/járás

azonosító

név

Járás

193

Keszthelyi járás

új település
hozzáadása

A foglalkoztatottakra vonatkozó adatokat a szakmai kérdőíveken kell
jelenteni!
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