KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1081

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK
2013.

december

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-a alapján közigazgatási bírság kiszabását
vonhatja maga után.

Adatszolgáltatók: a járási (fővárosi kerületi) hivatalok

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a1165/98/EK rendeletre.

Törzsszám:
Neve:

15733627

Megye:

8411

18

KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe:
2.

Statisztikai főtevékenység:

9730

Kőszeg,Jurisics tér 8

Az adatszolgáltató illetékességi körébe tartozó települések száma (egyenlő a 3/a. és 3/b. sorok
összegével)

3/a.

21

hány településen adtak ki építési engedélyt ebben a hónapban

5

Ebből:
3/b.
4.

hány településen nem adtak ki építési engedélyt

16

Hány illetékességi területükön kívüli településen adtak ki építési engedélyt ebben a hónapban

Beérkezési határidő:
Beküldés módja:

2014.01.07

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Miskolci Igazgatósága
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Dr. Zalán Gábor

beosztása
jegyző

telefonszáma
94/562-515

faxszáma
94/562-535

e-mail címe
jegyzo@koszeg.hu

A kitöltő adatai
neve
Bokor Csilla

telefonszáma
94/562-523

faxszáma
94/562-535

e-mail címe
bokorcsilla@koszeg.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!
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Település kódja és neve

Lukácsháza

8. Kiadott építési engedélyek

Az épület rendeltetése
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Egylakásos lakóépület
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Kétlakásos lakóépület

13

Három és több lakásos
lakóépület

14

Közösségi (szálló jellegű)
lakóépület

20

Üdülőépület

31

Hivatali (iroda) épület

32

Kereskedelmi épület

33

Szálloda, szálláshely
szolgáltató, vendéglátó épület

34

Oktatási, egészségügyi ellátást
szolgáló, valamint
szórakoztatási épület
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Közlekedési és hírközlési épület
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Ipari épület és raktár
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Mezőgazdasági célra használt
gazdasági és raktárépület
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Egyéb nem lakóépület
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Egyéb - nem új épület építésével
megvalósuló - lakásépítés
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