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Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a  alapján
kötelező.

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1011  Budapest, Fő u. 44-50.

NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT NYILVÁNOS ELÉRÉSŰ
VEZETÉK NÉLKÜLI INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI PONTOKRÓL

2018. I. jelentés

I. jelentés a 2018. március 31-én érvényes állapot szerint
II. jelentés a 2018. szeptember 30-án érvényes állapot szerint

Adatszolgáltatók: települési önkormányzatok

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, figyelemmel 2012/2015. (XII.29.) Kormány határozatra.

Törzsszám: 15734501 Statisztikai főtevékenység: 8411 Megye: 20

Neve: FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 8395 Felsőpáhok,Szent István utca 67.

Beérkezési határidő: 2018.04.25

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

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérési útvonala: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

2446

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Dr. Prótár Henrietta jegyző 83900000 felsopahok@z-net.hu

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Bognár Attiláné főelőadó 83900000 felsopahok@z-net.hu

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu


Az első alkalommal üresen lesz kitéve az OSAP 2446 kérdőív. Ekkor kérjük gondosan kitölteni,
ugyanis a következő alkalommal kikerülő kérdőív már tartalmazni fogja az első beküldésben
szereplő adatokat.
Tehát a második alkalommal már csak frissíteni kell a kérdőívet. Ettől kezdve pedig minden
kitett kérdőív tartalmazza az azt megelőzőben szereplő adatokat.

Az OSAP 2446 adatgyűjtésben minden - az önkormányzat által biztosított nyilvános elérésű
vezeték nélküli internet-hozzáférési pontot kiszolgáló – wifi eszközről külön adatlapot kérünk
kitölteni a kérdőíven belül.

1. A TÉMAFELELŐS ÖNKORMÁNYZATI KAPCSOLATTARTÓ ADATAI

Az önkormányzati
kapcsolattartó

neve Bognár Attiláné

telefonszáma 83900000

e-mail-címe felsopahok@z-net.hu

2. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT NYILVÁNOS ELÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI
INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI PONTOK (WIFI-PONTOK)

2. A wifi-hálózat üzemeltetés

Biztosít

Az önkormányzat biztosít nyilvános wifi-hálózatot? nem
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