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FIGYELEM!  Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

JELENTÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETVÁLTOZÁSOKRÓL

2016

város
község

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

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

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 
szabálysértési eljárást von maga után.
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Adatszolgáltatók: települési önkormányzatok jegyzője, főjegyzője
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Köszönjük az együttműködésüket!
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A kitöltő adatai

Nyilvántartási szám: 
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A helység jogállása: fővárosi kerület (1) – megyei jogú város (2) – város (3) – nagyközség (4) – község (5)

a)  településrész központi belterülethez csatolása:

rendelet, határozat száma:

megnevezése:

jellege:

b) településrész(ek) egyéb belterülethez vagy külterülethez csatolása:

rendelet, határozat száma:

megnevezése:

jellege:

megnevezése:

jellege:

c) városrész(ek) kialakítása, városrész(ek) adatában történt  változás(ok):

rendelet, határozat száma:

a városrész megnevezése:

d) új, vagy a nyilvántartásban nem szereplő  településrész(ek) alakítása:

rendelet, határozat száma:

a településrész megnevezése:

a településrész jellege:

postai irányító száma:

e) közterület(ek) elnevezése, vagy új közterület(ek) alakítása:

rendelet, határozat száma:

a közterület megnevezése:

számozási rend kódja:
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1.

hatálybalépés időpontja (ééééhhnn 
formátumban adja meg):

hatálybalépés időpontja (ééééhhnn 
formátumban adja meg):

hatálybalépés időpontja (ééééhhnn 
formátumban adja meg):

hatálybalépés időpontja (ééééhhnn 
formátumban adja meg):

a településrész, Bp-i városrész neve, ahova a 
közterület tartozik:

a településrésznek, amelyhez 
csatoltak

a csatolt településrésznek, 
vagy egy részének csatolás 
előtti

1.

1.

1.

a településrész távolsága a központi 
belterülettől (km):

1. A helység településrészeit (központi belterület, egyéb belterület, külterület) érintő 
változások:

hatálybalépés időpontja (ééééhhnn 
formátumban adja meg):
a csatolt településrésznek, 
vagy egy részének csatolás 
előtti

1.

Törzsszám:
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f) településrész(ek), vagy közterület(ek) megszüntetése:

rendelet, határozat száma:

a településrész megnevezése:

jellege:

a megszűnés oka:

g) településrész(ek) jellegében történt változás(ok):

rendelet, határozat száma:

a településrész jellege a változás előtt:

3
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a változásban érintett településrész 
megnevezése:

172816

1.

hatálybalépés időpontja (ééééhhnn 
formátumban adja meg):

a közterület megnevezése:

hatálybalépés időpontja (ééééhhnn 
formátumban adja meg):

a településrész jellege a változás után:

1.

Törzsszám:



 

a) nagyközségi cím használatát az önkormányzat képviselőtestülete elhatározta

önkorm. rendelet, határozat száma:

b) nagyközségi cím használatát az önkormányzat képviselőtestülete megszüntette

önkorm. rendelet, határozat száma:

c) a község, nagyközség városi címet kapott

rendelet, határozat száma:

Az  egyéb belterület, külterület, városrész (csak Bp.), közterület

1.
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korábbi neve új neve

3.  Névváltozás történt:

 2.  Nagyközségi cím viselésében történt változás?

hatálybalépés 
időpontja 

(ééééhhnn)

hatálybalépés időpontja (ééééhhnn formátumban adja 
meg):

0Törzsszám:

hatálybalépés időpontja (ééééhhnn formátumban adja 
meg):

a 
településrész 

jellege

névváltozást  
elrendelő

 határozat száma
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a) a helységnévtáblán kiírásra került:

rendelet, határozat száma:

helységnévtáblára kiírt nemzetiségi név:

b) a helységnévtáblán változott:

rendelet, határozat száma:

helységnévtáblára kiírt nemzetiségi név:

a korábban kiírt név:

a változás oka:

c) a helységnévtáblán megszűnt:

rendelet, határozat száma:

a korábban kiírt név:

a megszűnés oka:

a) önálló polgármesteri hivatal működik: igen (1) - nem (0)

b) közös önkormányzati hivatal működik: igen (1) - nem (0)

állandó kirendeltség működik: igen (1) - nem (0)

ideiglenes kirendeltség működik: igen (1) - nem (0)

1.

1.
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4.  A helység nemzetiségi neve kiírásra került a helységnévtáblán, illetve a korábbi  kiírás 
változott vagy megszűnt a tárgyévben:

 5.  Az önkormányzati hivatali feladatok ellátásának formái:

döntés hatálybalépése (ééééhhnn formátumban adja 
meg):

döntés hatálybalépése (ééééhhnn formátumban adja 
meg):

közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések:

székhelytelpülés neve:

hatálybalépés időpontja (ééééhhnn formátumban adja 
meg):

hatálybalépés időpontja (ééééhhnn formátumban adja 
meg):

hatálybalépés időpontja (ééééhhnn formátumban adja 
meg):

6.  A következő nemzetiségi önkormányzat(ok) működik(nek) illetve szűnt(ek) meg a 
tárgyévben, vagy 2017 január 1-jén:

Működő nemzetiségi önkormányzatok 2017. január 1-jén:

Törzsszám:

Megszűnt nemzetiségi önkormányzatok a tárgyévben, vagy 2017. január 1-jén:



Törzsszám: 1728

település-
rész nagysága

jellege (hektár)

1. 1.

 Településrész jellege: Települési jelleg (csak külterület esetén) Számozási rend kódja: 
      

KB   =  központi belterület Bá.:     bányatelep Őh.:    erdőőrház, erdészlak, erdészház, 1 = páros-páratlan
 EB   =  egyéb belterület Forg.:  forgalmi település (vasútállomás,             útőrház, gátőrház, csatornaőrház stb. 2 = egyoldalú páros

K   =  külterület             vasúti őrház stb.) Szál.:  szálloda, turistaszálló, menedékház, 3 = egyoldalú páratlan
Gyi.:    gyógyintézet, kórház, szanatórium és             üdülő, tanyai vendégfogadó, panzió stb. 4 = folyamatos
            fekvőbetegeket ellátó egyéb intézmény Szo.:   szociális otthon, egyéb szociális 5 = szabálytalan
Ipt.:     ipartelep             jellegű létesítmény 0 = ismeretlen
Ki.:      kulturális, oktatási vagy sportlétesítmény Üd.:     üdülőhely, üdülőterület, üdülőként 
KT.:     lakatlan külterület                                 használt tanya
Lh.:     gazdasági tevékenységhez, vagy egyéb Üszl.:  üzemi (ipari üzemi) szolgálati vagy 
            funkcióhoz nem köthető lakóhely                 készenléti lakás
Mgl.:   mezőgazdasági jellegű (készenléti,
            szolgálati) lakótelep, illetve lakóhely,
            mezőgazdasági jellegű tanya

1728166

Az átadott, illetve átvett terület/ek

megnevezése
helység (fővárosi kerület) megnevezése

átadó átvevő

A területet
A terület átadását, illetve 

átvételét elrendelő 
határozat száma

A hatálybalépés 
időpontja

(ééééhhnn)

0

  7.  Helységek között történt terület átadás-átvétel a tárgyévben:


	elolap
	17281501
	17281502
	17281503
	17281504

