6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró
adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, idıtartama, az érintettek köre, az
adatok forrása, kérdıíves adatfelvétel esetén a kitöltendı kérdıív), az adatvédelmi
nyilvántartásba bejelentendı nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai;
a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - győjtött és feldolgozott
adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve
nyilvántartások jegyzéke
Nyilvántartás megnevezése
A
közszolgálati
jogviszonnyal
összefüggı adatkezelés, közszolgálati
nyilvántartás - KSA közszolgálati
statisztikai adatgyőjtés

Központosított
illetmény-számfejtési
feladatokról, valamint a bér és
munkaügyi adatszolgáltatás rendjérıl,
képviselık
nyilvántartása,
összeférhetetlensége,
vagyonnyilatkozatai,
juttatásai,
tiszteletdíjai (KIR rendszer
Képviselık
nyilvántartása

Jogszabályi hivatkozás
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati
tisztviselık személyi irataira, a közigazgatási
szerveknél
foglalkoztatott
munkavállalók
személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra,
a
közszolgálati
alapnyilvántartásra
és
közszolgálati statisztikai adatgyőjtésre, valamint a
tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról
A
Központosított
illetmény-számfejtési
feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi
adatszolgáltatás rendjérıl szóló 37/2001. (X. 25.)
PM rendelet
A helyi önkormányzati képviselık jogállásának
egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény
10/A § (3) bekezdés

vagyonnyilatkozatainak A helyi önkormányzati képviselık jogállásának
egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény
10/A § (3) bekezdés
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestület és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról
szóló
5/2011.
(III.
31.)
önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete
Vagyonnyilatkozatok nyilvántartása
Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
rendjérıl szóló szabályzata 2008.
Továbbképzési terv
199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet a
köztisztviselık
továbbképzésérıl
és
a
közigazgatási vezetıképzésrıl
WIN-MANKO rendszer
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól 63/20065.
Korm. rendelet
Hadigondozottak nyilvántartása
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
Idıskorúak nyilvántartása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv.
Közgyógyellátásban
részesülık A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
nyilvántartása
szóló 1993. évi III. tv.

Szociális ellátásra jogosultak, rendszeres A szociális igazgatásról és szociális
segélyben részesülık nyilvántartása
szóló 1993. évi III. tv.
Ápolási díjban részesülık nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális
szóló 1993. évi III. tv.
Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési Súlyos
mozgáskorlátozottak
kedvezményében
részesülık kedvezményérıl szóló102/2011. (VI.
nyilvántartása
rendelet
Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak A szociális igazgatásról és szociális
nyilvántartása
szóló 1993. évi III. tv
Iratkezelés
Beérkezı küldemények nyilvántartása

ellátásokról
ellátásokról
közlekedési
29.) Korm.
ellátásokról

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeirıl 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése alapján

Bélyegzık nyilvántartása

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeirıl 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet 54. §-a alapján

A települési önkormányzat hatáskörébe
tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartása, kezelése,
elszámolásának nyilvántartása;
Adózók
egyéni
törzsadatainak
nyilvántartása

A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartásáról, kezelésérıl és elszámolásáról
szóló 13/19914. (V. 21.) PM rendelet szerint;
Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény
24.§ (4) bekezdés

Polgárok
személyi
adatainak
lakcímének nyilvántartása
Közúti közlekedési nyilvántartás

és Polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.
évi 84. tv.;
56/1999. (XII. 28.) BM rendelet a közúti
közlekedési nyilvántartás mőködtetésérıl és az
adatszolgáltatás rendjérıl

Szabálysértések központi nyilvántartása

A szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló
2012. évi II. törvény
Vállalkozói engedélyek nyilvántartása
Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégrıl
2009. évi CXV. törvény
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok A lakások és helyiségek bérletérıl és
bérlıinek nyilvántartása
elidegenítésérıl szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény;
Sándorfalva Város Képviselı-testületének 9/2003.
(IV.17.)
önkormányzati
rendelete
az
önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl
Önkormányzati bérlakások nyilvántartása A lakások és helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény;
Sándorfalva Város Képviselı-testületének 9/2003.

(IV.17.)
Önkormányzati
rendelete
az
önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl
Magánszálláshelyek (fizetıvendéglátás,
falusi
szállásadás)
nyilvántartásba
vételével, törlésével kapcsolatos egyedi
ügyek;
a
magánszálláshelyek
idegenforgalmi célú hasznosításának
nyilvántartása
A nem üzleti célú közösségi, szabadidıs
szálláshely-szolgáltatás nyilvántartása

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeirıl és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjérıl szóló 239/2009. (X.20.)
Kormányrendelet

A nem üzleti célú közösségi, szabadidıs
szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.
28.) Kormányrendelet

Mőködési engedéllyel rendelkezı üzletek
nyilvántartása
Polgári védelmi kötelezettség hatálya alá
tartozó személyi állomány nyilvántartása
Méhtartás nyilvántartás

Normatív határozatok
központi nyilvántartása
-

-

-

és

A kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeirıl
A katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 54. §
A méhállományok védelmérıl és a mézelı méhek
egyes
betegségeinek
megelızésérıl
és
leküzdésérıl szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM
rendelet
rendeletek TERKA program

Megbízási szerzıdések
nyilvántartása
Elnyert pályázatok nyilvántartása
Szállítói számlák érkeztetése,
nyilvántartása
Házipénztár kezelése
Vevık nyilvántartása, a szállítói
követelésekkel együtt, azok
nyilvántartása, egyéb analitikus
nyilvántartások vezetése
Gazdálkodással összefüggı
számviteli és egyéb
nyilvántartások
Ingatlan-és vagyonnyilvántartás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény; A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXVI. törvény; Az államháztartás végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet;
Költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl
és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet; az államháztartás szervezeti és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet

