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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:

1659

ALAPINFORMÁCIÓK
a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást
nyújtó gazdasági szervezetekről
2022. május 31-én
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: települési önkormányzatok

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

15729909

Törzsszám:

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

8411

11

TARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Neve:

2834

Címe:

Tardos,Rákóczi Ferenc utca 10.

Levelezési / kapcsolattartási címe: (ha a székhelycímtől eltér)

Irányítószám

település (város, község)

kerület (Bp)

településrész neve

közterület neve

házszám

helyrajzi szám

közterület jellege (utca, tér stb.)

lépcsőház

épület

földszint, emelet

ajtó

Postafiók cím:

Irányítószám

település (város, község)

2022.06.30

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

postafiók

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül - https://elektra.ksh.hu

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős
munkatársunknak akár telefonon akár e-mailen (http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok),
vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766-os ingyenes zöld számon,
illetve írásban a honlapról elérhető „Lépjen velünk kapcsolatba” rendszeren keresztül
(http://www.ksh.hu/kapcsolat).
A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

Dr.Szmodi István János

beosztása

telefonszáma

jegyző

06-34/351-413

e-mail címe

jegyzo@tardos.hu

A kitöltő adatai
neve

Gulyás Lászlóné

beosztása

telefonszáma

ügyintéző

06-34/351-413

e-mail címe

ph@tardos.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

15

perc

Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 17707746-1
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1. sz. táblázat
A települési önkormányzat illetékességi területén köztisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai
Azoknak a gazdasági szervezeteknek (beleértve az egyéni vállalkozásokat is) az azonosító adatát kell felsorolni,
amelyek a településen köztisztasági, közterület-tisztítási, hulladékgyűjtési, -szállítási feladatokkal, az elszállított
hulladékok ártalmatlanításával, hulladéklerakó üzemeltetéssel, illetve ezek valamelyikével foglalkoznak.
A településen köztisztasági tevékenységet végző szervezetek száma:

1

FIGYELEM A törzsszám (adószám első nyolc számjegye) mezőt is feltétlenül kérjük kitölteni!
A köztisztasági tevékenységet végző szervezet
Székhelyének címe

Törzsszáma
(A szervezet
adószámának első
nyolc számjegye)

Teljes neve
(rövidítés nélkül)
irányítószám

NHSZ Vértes Vidéke Kft
24121567

helység

Tatabánya

út, utca, tér

hsz.

Erdész utca

2800

E

2. sz. táblázat
A településen ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai

Azoknak a gazdasági szervezeteknek (beleértve az egyéni vállalkozásokat is) az azonosító adatát kell felsorolni,
amelyek a településen a lakosság részére közüzemi ivóvízellátási, szennyvízelvezetési vagy szennyvíztisztítási
tevékenységek valamelyikével foglalkoznak.
A településen a fenti tevékenységet végző szervezetek száma:

1

FIGYELEM A törzsszám (adószám első nyolc számjegye) mezőt is feltétlenül kérjük kitölteni!
Ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezet
Székhelyének címe

Törzsszám
(A szervezet
adószámának első
nyolc számjegye)

Teljes név
(rövidítés nélkül)
irányítószám

Észak-Dunántúli Vízmű Zrt
11186748

Bizonylatszám: 17707746-1

helység

Tatabánya
2800

2/4

út, utca, tér

hsz.

Sárberek
100
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3. sz. táblázat
A települési önkormányzat illetékességi területén fürdőszolgáltatást (medencés- és fövenyfürdő) nyújtó szervezetek
azonosító adatai
Azoknak a gazdasági szervezeteknek az azonosító adatát kell felsorolni, amelyek a településen fürdőszolgáltatást
(medencés- és fövenyfürdő) nyújtanak, beleértve a szállodák és hotelek által nyújtott fürdőszolgáltatást is.
A településen a fenti tevékenységet végző szervezetek száma:
FIGYELEM A törzsszám (adószám első nyolc számjegye) mezőt is feltétlenül kérjük kitölteni!
A fürdőszolgáltatást nyújtó szervezet
Székhelyének címe

Törzsszáma
(A szervezet
adószámának első
nyolc számjegye)

Teljes neve
(rövidítés nélkül)
irányítószám

A szervezet által a
településen üzemeltetett
fürdők száma:

csak medencés:

helység

csak fövenyfürdő
(strand):

út, utca, tér

hsz.

együtt üzemeltetett medencésés fövenyfürdő:

4. sz. táblázat
A települési önkormányzat illetékességi területén kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai
Azoknak a gazdasági szervezeteknek az azonosító adatát kell felsorolni, amelyek a településen kábeltelevíziót
üzemeltetnek, birtokolnak illetve bármilyen formában kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtanak (ideértve az IPTV-t is).
A településen a fenti tevékenységet végző szervezetek száma:

1

FIGYELEM A törzsszám (adószám első nyolc számjegye) mezőt is feltétlenül kérjük kitölteni!
A kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezet
Székhelyének címe

Törzsszáma
(A szervezet
adószámának első
nyolc számjegye)

Teljes neve
(rövidítés nélkül)
irányítószám

INVITEL Zrt
12069316

Bizonylatszám: 17707746-1

helység

Budaörs
2040

3/4

út, utca, tér

hsz.

Edison utca
4
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Űrlaphoz kapcsolódó hibaüzenetek indoklása
Ellenőrzés
azonosító

Hibaüzenet

hftuw3000_db_uj

A fürdőszolgáltatást végző szervezetek (3.sz. tábla) darabszáma nem lehet kitöltetlen és 0,
nincs
ellenkező esetben indokolja.

Bizonylatszám: 17707746-1

Indoklás
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