
90Adatszolgáltató típusa:

Ha egyéb (90), akkor
kérjük nevezze meg:

Egyéb

Önkormányzat

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

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

8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA
 2012. december 31-ei állapot szerint

Adatszolgáltatók: valamennyi egészségügyi szolgáltató

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.

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

Törzsszám: 15734130 Statisztikai főtevékenység: 8411 Megye: 19

Neve: ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 8161 Ősi,Kossuth L. utca 40.

Beérkezési határidő: 2013.01.31

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

Kapcsolat: KSH Miskolci főosztály

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

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

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

1019

neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

Kotzó László Polgármester 88/496-192 88/496-192 ph.osi@invitel.hu

neve telefonszáma faxszáma e-mail címe

Szabóné Szili Mónika 88/496-192 88/496-192 osipenzugy@index.hu



1.sz. kimutatás "A" tábla

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok szerint
 2012. december 31-ei állapot szerint

A részfoglalkozású állások esetében ('g' ill. 'h' oszlop) a nem teljes munkaidejű órákat állássá kell átszámítani: állás = heti óra/40 vagy heti óra/36.
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Településazonosító: 2406 Működési hely: Ősi

Szakfeladat kódja: 869041 Szakfeladat neve: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
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Orvosi

Gyógyszerészi végzettségű

Egyéb egyetemi végzettségű

Szakdolgozó

főiskolai végzettségű

egyéb szakképzett

együtt

Gazdasági, műszaki, ügyviteli

Kisegítő (fizikai)

Összesen (01+02+03+04+05+07+08) 1,00 1

Sor-
szám Munkaköri csoport

Működéshez
szükséges állások
száma (2 tizedes

pontosság)

Részfoglalkozású
természetes

személyek száma

a b c d e g h n

1,00 1

1,00 1

Betöltött fő- és időszaki főfoglalkozású
állások száma Betöltött részfoglalkozású állások száma

alkalmazottak
 (egész szám)

vállalkozók
 (egész szám)

alkalmazottak
 (2 tizedes pontosság)

vállalkozók
 (2 tizedes pontosság)
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1.sz. kimutatás "B" tábla

Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása (1/A kimutatáson a 6.sor) munkakörönként 2012. december 31-ei állapot szerint

A részfoglalkozású állások esetében ('g' ill. 'h' oszlop) a nem teljes munkaidejű órákat állássá kell átszámítani: állás = heti óra/40 vagy heti óra/36.

Településazonosító: 2406 Működési hely: Ősi

Szakfeladat kódja: 869041 Szakfeladat neve: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

a b c d e g h n p q r s

290 Védőnő 1,00 1 1 1

999 Összesen 1,00 1 1 1

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
 (egész)

vállalkozók
 (egész)

alkalmazottak
 (2 tizedes)

vállalkozók
 (2 tizedes) főiskolai egyéb
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2.sz. kimutatás

A 2. sz. kimutatást  csak akkor töltse ki, ha a szakfeladat fekvő- vagy járóbeteg szakellátást jelent. (kódok: 854200, 855900, 861001, 861002, 861003, 861004, 861005, 862211,
862212, 862213, 862214, 862220, 862232, 862303)

A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely szerint 2012. december 31-ei állapot szerint

Településazonosító: 2406 Működési hely: Ősi

Szakfeladat kódja: 869041 Szakfeladat neve: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

999 Összesen

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
 (2 tizedes
pontosság)

működéshez
szükséges
 (2 tizedes
pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
 (2 tizedes)

vállalkozók
 (2 tizedes)

alkalmazottak
 (2 tizedes)

vállalkozók
 (2 tizedes)


