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Bizonylatszám: 3750338-1 1 . oldal 2015.01.15. 10:14

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

JELENTÉS A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL

2014. II. félév

Adatszolgáltatók: települési önkormányzatok
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,
valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási

hatósági, szabálysértési eljárást von maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a 295/2008/EK rendeletre.

Törzsszám: 15734501 Statisztikai főtevékenység: 8411 Megye: 20

Neve: FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 8395 Felsőpáhok,Szent István utca 67.

Beérkezési határidő: 2015.02.02

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

Kapcsolat: KSH Debreceni főosztály

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés (7)

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

1726

neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

Dr Horváth Éva jegyző 83/900-000 83/900-001 felsopahok@z-net.hu

neve telefonszáma faxszáma e-mail címe

Bognár Attiláné 83/900-000 83/900-001 felsopahok@z-net.hu

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


Jelentés az önkormányzat által nyilvántartott bejelentés- és működésiengedély-köteles kereskedelmi tevékenységet folytatókról (210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet)

1) Nyilvántartásba vétel módja: B = Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység, E = Működésiengedély-köteles kereskedelmi tevékenység,
    BE = Bejelentés- és működésiengedély-köteles kereskedelmi tevékenység együtt.
2) Nyilvántartásba vétel indoka: 1 = Új bejegyzés, 2 = Adatmódosítás, 3 = Megszűnés.
3) Kereskedelmi tevékenység formája: 1 = üzlet, 2 = mozgóbolt, 3 = bevásárlóközpont, 4 = piac, 5 = közterületi értékesítés, 6 = közvetlen értékesítés,
    7 = üzleten kívüli, 8 = csomagküldő, 10 = bevásárlóközpontban lévő üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
    11 = piacon lévő üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 12 = csomagküldő tevékenységet is folytató üzlet
4) Kereskedelmi tevékenység jellege: 2 = kiskereskedelem, 3 = nagykereskedelem, 4 = vendéglátás, 5 = kis- és nagykereskedelem együtt,
    6 = kiskereskedelem és vendéglátás együtt.
5) Piac, bevásárlóközpont: megnevezése és az azon belüli üzletazonosító, amennyiben a kereskedelmi tevékenység piacon, vagy bevásárlóközpontban történik.
6) Főtermékkör: amennyiben rendelkezésre áll a kereskedelmi tevékenységet legjobban jellemző termékkör sorszáma.
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Önkormányzati nyilvántartási adatok
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