Cserkeszőlő község „Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló” 2011. évi CXII. törvény alapján közzéteendő adatai
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név,
formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves
adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a
másolatkészítés költségei(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek
köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi
nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot
ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés
módja, a másolatkészítés költségei
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A közszolgálati tisztviselők
továbbképzéséről szóló
Továbbképzési terv
273/2012.(IX.28.)Korm.rendelet
A
képviselők
vagyonnyilatkozatainak Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
nyilvántartása
2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§-a
Beérkező küldemények nyilvántartása

Bélyegzők nyilvántartása
Képviselőtestületi
és
jegyzőkönyvek nyilvántartása,
nyilvántartása

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános
követelményeiről
szóló
335/2005.(XII.29)Korm.rendelet 34.§ (2)
bekezdés alapján
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános
bizottsági Nemzeti Jogszabálytár
rendeletek www.njt.hu

Szociális ellátások nyilvántartása

A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18.§
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
(Gyvt.) 138.§

Gyámügyi ellátások nyilvántartása

A polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartása
Címnyilvántartás

Anyakönyvek, anyakönyvi kivonatok
nyilvántartása (elektronikus úton ASZA
rendszer),
anyakönyv típusonként ügyiratok
nyilvántartása (ASZA rendszerben)
A települési önkormányzat hatáskörébe
tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások
nyilvántartása,
kezelése,
elszámolásának nyilvántartása;
adózók egyéni törzsadatainak nyilvántartása

A polgárok személyi adatainak és
lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 28/A.§, 28/B.§
A polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény végrehajtására megalkotott
146/1993.(X.26.) Korm. rendelet 8.§, 9.§
Az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003.
(III.7.) BM rendelet 89.§ (1) bekezdése,
89/A.§

A települési önkormányzat hatáskörébe
tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről
és elszámolásáról szóló 13/1991.(V.21.)PM
rendelet szerint;
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 24.§ (4) bekezdés

Megbízási
szerződések,
szerződések Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
nyilvántartása,
törvény;
szállítói számlák érkeztetése, nyilvántartása, A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
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házipénztár kezelése,
CXCVI. törvény;
vevők nyilvántartása,
Az államháztartásról végrehajtásáról szóló
gazdálkodással összefüggő számviteli és 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet;
egyéb nyilvántartások
A
költségvetési
szervek
belső
ingatlan- és vagyonnyilvántartás
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011.(XII.31.)Korm.rendelet;
Az államháztartás számviteléről szóló
4/2013.(I.11.)Korm.rendelet
Méhészek és méhvándorlási nyilvántartás
70/2003.(VI.27.)FVM. rendelet 2.§ alapján
Nyilvántartás a szálláshely-szolgáltatási A szálláshely-szolgáltatási tevékenység
tevékenységet folytatókról
folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának
szóló
rendjéről
239/2009.(X.20.)Korm.rendelet
Nyilvántartás
a
bejelentésköteles A kereskedelmi tevékenységek végzésének
kereskedelmi tevékenységekről és az üzletek feltételeiről szóló 210/2009 Korm. r.
működési engedélyéről
Nyilvántartás a működést kezdő, megszűn, a nem üzleti célú közösségi, szabadidős
üzemeltetési kört módosítottnem üzemi célú szálláshely-szolgáltatásról
közösségi, szabadidós szálláshelyről.
Polgári védelmi kötelezettség hatálya alá A katasztrófavédelemről és a hozzá
tartozó személyi állomány nyilvántartása
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54.§
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