2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I.

A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a
szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:
Magyarország Alaptörvénye
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati
rendelet letölthető innen:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg9ed0dr9eo6dt5ee6em3cj6cf3bz8cb5ca6ca1m

II.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése:
-

Államigazgatási hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

-

Önkormányzati hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

-

Önkormányzati hatósági ügyekben a Képviselő-testület
Polgármesterére átruházott hatáskörök listája:

által

Uraiújfalu

Község

1.)Az Önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjérôl 7/2002 (VII.22.) önkormányzati rendelet
6.§.(5) bekezdése alapján a címer használatára vonatkozó engedélyt a polgármester indokolás után
visszavonja, ha a címer használata az engedélyben foglaltaktól eltérôen, vagy a település hírnevét a
községet, annak lakosságát, annak érdekeit, jogait sértő vagy veszélyeztető, illetôleg a címer
szimbólikus jellegét sértô módon történik.
2.)Az önkormányzat vagyonáról 9 /2012 (III.23.) számú önkormányzati rendelet 14. §. (2) bekezdése
alapján polgármester dönt az 50.000.- Ft értékhatárt el nem érő használati, hasznosítási jog
átengedéséről, ha a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak az l évet nem haladja meg.
3.)Az önkormányzat vagyonáról 9 /2012 (III.23.) számú önkormányzati rendelet 19.§.(2) bekezdése
alapján a polgármester dönt az 500 ezer Ft piaci értéket el nem érő, térítés nélkül kapott vagy
felajánlott vagyon elfogadásáról
4.)Az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását
valamint ártalommentes elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 13 / 2004
( IV.08.) önkormányzati rendelet 9.§.(2) bekezdése alapján a rendelet 2.§. 2.§ (4) (5) és (6)
bekezdésében biztosított mentességre vonatkozó nyilatkozatok alapján a polgármester dönt a
mentességről.
5.)Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól
11 / 2013 ( VIII.30.) számú önkormányzati rendelete 1.§. (2) bekezdése alapján a filmforgatási célú
közterület használattal összefüggő a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott
képviselő-testületi hatáskörök gyakorlási jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
6.)A szociális ellátásokról szóló 1/ 2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 3.§.-a alapján a képviselőtestület a polgármesterre ruházza a
a.) települési temetési támogatás megállapítására,
b.) települési gyermekszületési támogatás megállapítására,
c.) települési óvodakezdési támogatás megállapítására,
d.) települési iskolakezdési támogatás megállapítására,
e.) az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésére vonatkozó,
f.) az étkeztetés megállapítására és megszüntetésére vonatkozó
hatáskörét.
2.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Államigazgatási hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe:
Uraiújfalu, Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek közigazgatási
területe.

- Önkormányzati hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe:
Uraiújfalu község közigazgatási területe
3.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges
dokumentumok, okmányok felsorolása:
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása elérhető a www.uraiujfalu.hu
honlapon az Ügyleírások menüpont alatt.
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási
szolgáltatási díjak összege
Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege elérhető a www.uraiujfalu.hu honlapon
az Ügyleírások menüpont alatt.
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek
magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás elérhető a www.uraiujfalu.hu honlapon az Ügyleírások menüpont alatt.
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat
benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy
közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Postacím államigazgatási hatósági ügyekben:
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vasegerszegi Kirendeltsége
9661 Vasegerszeg, Kossuth u. 97.
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Simasági Kirendeltsége
9633 Simaság, Szabadság u. 18.
Postacím önkormányzati hatósági ügyekben:
Uraiújfalui Községi Önkormányzat
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat
benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére nyitva álló határidő elérhető a www.uraiujfalu.hu
honlapon az Ügyleírások menüpont alatt.
A fellebbezésre nyitva álló határidő szabályait a Közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény tartalmazza.
Elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.314840

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
A formanyomtatványok listája elérhető a www.uraiujfalu.hu honlapon a Nyomtatványok menüpont
alatt
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus
programok elérése, időpontfoglalás
Szervezetünknél nem releváns.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről
Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztató elérhető a www.uraiujfalu.hu honlapon az Ügyleírások
menüpont alatt

IV.

Közszolgáltatás
megnevezése
A közszolgáltatás leírása
Az eljárás alapját képező
jogszabály(ok)

Közszolgáltatás nyújtója
Közszolgáltatások
igénybevételének rendjére
vonatkozó tájékoztatás

III.
Közszolgáltatások
Hulladékkezelési közszolgáltatás
Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalommentes
elhelyezése
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM
rendelet
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.
(III. 28.) Korm. rendelet
Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék
szervezett gyűjtését és elszállítását valamint ártalommentes
elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 13 / 2004 ( IV.08.) rendelete
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft (9784 Harasztifalu,
Nyárfasor, adószáma: 23982802-2-18)
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 38. § (1) bekezdése szerint az ingatlanhasználó a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges
feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a
közszolgáltatást igénybe veszi.
A (2) bekezdés alapján az ingatlanhasználó a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e
törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
rendeletében meghatározott feltételek szerint.
A Törvény 39. § (1) bekezdése értelmében az ingatlanhasználó
az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot
gyűjti, és azt a közszolgáltatónak rendszeres időközönként
átadja.
A Törvény 34. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás teljesítése törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető
vagy korlátozható, valamint az ingatlanhasználó kérésére
önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben
szüneteltethető.
A Törvény 35. § c) pontja értelmében a települési önkormányzat
képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg –
többek között – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az
ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit.
A Törvény szövege elérhető itt:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.316385
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM
rendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a bomló szerves anyagot
tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10.
§-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és
kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb
lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint
nagyobb gyakorisággal el kell szállítani.
A Korm. rendelet szövege elérhető itt:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.318599
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.
(III. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a
települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie
annak, aki a települési hulladék gyűjtésére és a
közszolgáltatónak való átadására kötelezett.
A Korm. rendelet szövege elérhető itt:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.320191
A hulladékszállítással kapcsolatos részletszabályok tekintetében,
a települési önkormányzat képviselő-testülete az alábbiak
szerint rendelkezett:
Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék
szervezett gyűjtését és elszállítását valamint ártalommentes
elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 13 / 2004 ( IV.08.) rendelete szövege elérhető itt:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed1dr8eo1dt8ee9em0cj1bz6cf7ce4cb5ca4c

Közszolgáltatásokért fizetendő
díjának és az abból adott
kedvezmények mértéke

Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék
szervezett gyűjtését és elszállítását valamint ártalommentes
elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 13 / 2004 ( IV.08.) rendelete tartalmazza a
kedvezményekkel kapcsolatos lehetőségeket.

Közszolgáltatás
megnevezése
A közszolgáltatás
leírása

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése,
elszállítása és ártalommentes elhelyezése
A vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény rendelkezései alapján a
települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a
közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon
engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett
háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban:
közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

Az eljárás alapját
képező
jogszabály(ok)

A vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény,
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról 5 / 2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete
Szabó Norbert egyéni vállalkozó
( 9600 Sárvár,
Cukorgyár u. 8. ) az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés
alapján.
A Közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos
rendelkezésre állással teljesíti úgy, hogy a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos bejelentése alapján
begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett az erre kijelölt
befogadó helyre szállítani, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést
elősegíteni
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatásról 5 / 2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete alapján. A
rendelet szövege letölthető innen:

Közszolgáltatás
nyújtója
Közszolgáltatások
igénybevételének
rendjére vonatkozó
tájékoztatás

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg1ed2dr3eo4dt7ee2em9cj6bx3bw6by9cc8cf9cb2e

Közszolgáltatásokért
fizetendő díjának és
az abból adott
kedvezmények
mértéke

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról 5 / 2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete alapján

Közszolgáltatás megnevezése
A közszolgáltatás leírása

Ivóvízszolgáltatás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjának
rendelkezése alapján Uraiújfalu Községi Önkormányzat
köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásról.

Az eljárás alapját képező
jogszabály(ok)
Közszolgáltatás nyújtója

Közszolgáltatások igénybevételének
rendjére vonatkozó tájékoztatás

Közszolgáltatásokért fizetendő díjának
és az abból adott kedvezmények
mértéke

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény
2011. évi CCIX. törvény a viziközmű-szolgáltatásról
VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 9700
Szombathely, Rákóczi F. u. 19. az önkormányzattal kötött
bérleti-üzemeltetési szerződés alapján
A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
szövege elérhető itt:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143094.295845
A közszolgáltató honlapja elérhető itt:
www. vasiviz. hu
A A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 65.§-a alapján az ivóvízellátás, valamint a
közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a jövőben
a
víziközmű-szolgáltatásért
felelős
miniszter
rendeletben állapítja meg.
A
2016.
évi
díjak
elérhetők
itt:
http://www.vasiviz.hu/hu/szolgaltatasok/szolgaltatasi-dijak-2/viz-escsatorna-szolgaltatas.html

Közszolgáltatás megnevezése
A közszolgáltatás leírása

Az eljárás alapját képező
jogszabály(ok)
Közszolgáltatás nyújtója

Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjának
rendelkezése alapján Uraiújfalu Községi Önkormányzat
köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásról és a
a keletkező szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény
2011. évi CCIX. törvény a viziközmű-szolgáltatásról
VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 9700
Szombathely, Rákóczi F. u. 19. az önkormányzattal kötött
bérleti-üzemeltetési szerződés alapján

Közszolgáltatások igénybevételének
rendjére vonatkozó tájékoztatás

Közszolgáltatásokért fizetendő díjának
és az abból adott kedvezmények
mértéke

Közszolgáltatás megnevezése
A közszolgáltatás leírása

Az eljárás alapját képező jogszabály(ok)

Közszolgáltatás nyújtója
Közszolgáltatások igénybevételének
rendjére vonatkozó tájékoztatás

Közszolgáltatásokért fizetendő díjának
és az abból adott kedvezmények
mértéke

A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
szövege elérhető itt:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143094.295845
A közszolgáltató honlapja elérhető itt:
www. vasiviz. hu
A A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 65.§-a alapján az ivóvízellátás, valamint a
közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a jövőben
a
víziközmű-szolgáltatásért
felelős
miniszter
rendeletben állapítja meg.
A
2016.
évi
díjak
elérhetők
itt:
http://www.vasiviz.hu/hu/szolgaltatasok/szolgaltatasidijak-2/viz-es-csatorna-szolgaltatas.html

Köztemető fenntartása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjának
rendelkezése alapján Uraiújfalu Községi Önkormányzat
köteles gondoskodni a köztemető kialakításáról és
fenntartásáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezés
rendjéről
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 15 / 2000 ( XII.22. )
rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről
Uraiújfalu Községi Önkormányzat
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999.
évi XLIII. törvény szövege elérhető itt:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40565.314833
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 15 / 2000
( XII.22. ) önkormányzati rendelet 8.§. –a alapján:
(1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt
hozzátartozójának,
illetve
az
eltemettetésre
kötelezettnek a temetkezési hely első ízben történő
megváltásáért díjat nem kell fizetni. Az egyszeri
megváltás időtartamának letelte után az újraváltásért
fizetendő díj egységesen 500.-Ft.
(2) A sírhely előre akkor váltható meg, ha az elhunyt
személy közeli hozzátartozója az elhunyt személlyel egy
sírhelyre kíván temetkezni. Egyéb esetekben a sírhely
előre nem váltható meg. A sírhely előre történő
megváltásának díja egységesen 500.-Ft.
(3) Az egyszeri megváltás időtartama:
a.) koporsós sírhely esetén
25 év
b) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év
c.) sírbolt esetén
60 év

d.) urnasírbolt esetén

25 év

Közszolgáltatás
megnevezése
A közszolgáltatás leírása

Óvodai ellátás

Közszolgáltatás nyújtója

Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda
Alapítója és fenntartója:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tövény elérhető itt
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.293985

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 6. pontjának rendelkezése alapján Uraiújfalu Községi
Önkormányzat köteles gondoskodni a köztemető kialakításáról és
fenntartásáról
Az eljárás alapját képező Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
jogszabály(ok)
törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2 / 2014 ( II.06. ) számú
önkormányzati rendelete az Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Közszolgáltatások
igénybevételének
rendjére vonatkozó
tájékoztatás
Közszolgáltatásokért
fizetendő díjának és az
abból adott
kedvezmények mértéke

Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben
alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
elérhető itt:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed7dr2eo5dt8ee3em2cj9by0cf1cd6cf5bx6b

Közszolgáltatás
megnevezése
A közszolgáltatás leírása

Intézményi gyermekétkeztetés

Közszolgáltatások
igénybevételének
rendjére vonatkozó
tájékoztatás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény elérhető itt:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján az óvodában és az általános iskolai menzai ellátás
keretében természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő
gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő,
törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén
Az eljárás alapját képező A gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI.
jogszabály(ok)
törvény
Közszolgáltatás nyújtója Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda valamint Uraiújfalu Községi
Önkormányzat

Közszolgáltatásokért
fizetendő díjának és az
abból adott
kedvezmények mértéke

Közszolgáltatás
megnevezése
A közszolgáltatás
leírása

Az eljárás alapját
képező jogszabály(ok)

Közszolgáltatás
nyújtója
Közszolgáltatások
igénybevételének
rendjére vonatkozó
tájékoztatás
Közszolgáltatásokért
fizetendő díjának és az
abból adott
kedvezmények
mértéke

Közszolgáltatás
megnevezése
A közszolgáltatás
leírása

Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben
alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
elérhető itt:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed7dr2eo5dt8ee3em2cj9by0cf1cd6cf5bx6b

Az ingyenességre és a kedvezményekre vonatkozó rendelkezéseket a
gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény tartalmazza.

Szociális étkeztetés
Uraiújfalu Községi Önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján szociális
alapszolgáltatásként étkeztetést keretében gondoskodik azoknak a
szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről,
akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a koruk,egészségi
állapotuk,fogyatékosságuk,
pszichiátriai
betegségük,szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 1/2015.(II.13.) önkormányzati
rendelete a Szociális ellátásokról
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 1/2014.(I.31.) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról
Uraiújfalu Községi Önkormányzat
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény elérhető itt:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet elérhető itt:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed9dr4eo7dt8ee3em0cj5by4cf5cd0ce9ca2d

a Szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet
elérhető itt:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg1ed2dr9eo4dt7ee2em3cj2ce3cc4by5ca0cb3m

Házi segítségnyújtás
Uraiújfalu Községi Önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján szociális
alapszolgáltatásként házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást
igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Az eljárás alapját
képező jogszabály(ok)

Közszolgáltatás
nyújtója
Közszolgáltatások
igénybevételének
rendjére vonatkozó
tájékoztatás
Közszolgáltatásokért
fizetendő díjának és az
abból adott
kedvezmények
mértéke

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 1/2015.(II.13.) önkormányzati
rendelete a Szociális ellátásokról
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 1/2014.(I.31.) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról
Uraiújfalu Községi Önkormányzat
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény elérhető itt:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet elérhető itt:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed9dr4eo7dt8ee3em0cj5by4cf5cd0ce9ca2d

a Szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet
elérhető itt:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg1ed2dr9eo4dt7ee2em3cj2ce3cc4by5ca0cb3m

V.

A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró
(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok
forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében – fenntartott adatbázisok,
nyilvántartások jegyzéke.

- Gyermekvédelmi ellátások tekintetében vezetett nyilvántartás:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. § (1) bekezdése
szerint az ellátásra való jogosultság megállapításához, megváltoztatásához és megszüntetéséhez
vezetett nyilvántartás.
Nyilvántartott adatok:
a) a gyermek, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító
adatai, valamint a gyermek és a törvényes képviselő társadalombiztosítási azonosító jele,
b) a 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcíme,
hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolat,
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok,
d) az ellátással kapcsolatos döntések,
e) a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatok.
A rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője jogosult az adatainak
megismerésére.
A nyilvántartásból - a jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év
elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
- Szociális ellátások tekintetében vezetett nyilvántartás:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 18. § szerint a szociális ellátásra
való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából vezetett
nyilvántartás.
A nyilvántartás tartalmazza
a)a jogosult és az adott ellátás megállapítása során e törvény rendelkezései, illetve a települési
önkormányzat rendelete alapján figyelembe vett más személyek
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,
ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét;
b) a jogosult állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan
jogállását;
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;
d) a szociális ellátás
da) megnevezését,
db) jogcímét,
dc) összegét,

dd) megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó adatokat,
de) megszűnésének vagy megszüntetésének jogcímét;
e) a szociális ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés jogerőre emelkedésének
időpontját;
f) a szociális ellátás megállapítása során figyelembe vett, egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó
jövedelem összegét;
g) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét,
hozzátartozói jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni kapcsolatot;
j) az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét megállapító jogerős döntés esetén az érintett
ellátás megnevezését és az ellátás megtérítendő összegét;
l)a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén
la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként
igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges
adatot,
lb) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi
azonosításához szükséges adatot.
Az, akire a nyilvántartás adatot tartalmaz, a személyére vonatkozó adatok tekintetében a betekintési,
a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges
adatainak közlését a nyilvántartást kezelő szervtől
A nyilvántartásból a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével - a
szolgálati időre jogosító ellátások kivételével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.

- Kereskedelmi üzletekről vezetett nyilvántartás:
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 26 és 27. §-ai alapján a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet A./ és B/ pontjai szerint
vezetett nyilvántartás.
A Szolgtv. 30. § (2) bekezdése szerint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatókról, az
általuk benyújtott bejelentésben, vagy engedélykérelemben feltüntetett adatok alapján vezetett
nyilvántartás alapján a Kormány rendeletében meghatározottak szerint az interneten, bárki számára
ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi a Szolgtv. 26. § (2)
bekezdés a)-c) pontjában, a 27. § (2) bekezdésében, valamint a 29. § a)-d) pontjában meghatározott
adatokat. Ezek az adatok közérdekből nyilvánosak.
A
közzétett
adatok
nyilvánosak,
bárki
számára
elérhetőek
http://www.uraiujfalu.hu/hu/nyilvantartasok/ honlapon Másolat készítésére nincs lehetőség.

a

- Telephelyekről vezetett nyilvántartás:
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerint vezetett nyilvántartás.
A nyilvántartás a szolgáltatók által benyújtott bejelentésben, vagy engedélykérelemben feltüntetett
adatok alapján tartalmazza a szolgáltató nevét, cégjegyzékszámát, vagy vállalkozói nyilvántartásba
vételi számát, székhelyét, a részére kiadott nyilvántartási számot, a kiadás dátumát, a telephely címét,

helyrajzi számát, használatának jogcímét, a telepen végzett ipari tevékenység megnevezését,
üzemeltetésének időtartamát, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével.

A
közzétett
adatok
nyilvánosak,
bárki
számára
elérhetőek
http://www.uraiujfalu.hu/hu/nyilvantartasok/ honlapon. Másolat készítésére nincs lehetőség.

a

- Szálláshely szolgáltatási nyilvántartás:
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 12. §-a szerint
vezetett nyilvántartás.
A nyilvántartás a szolgáltató által benyújtott szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti
kérelemben feltüntetett adatok alapján tartalmazza a szolgáltató részére kiadott nyilvántartási számot,
a szolgáltató nevét, lakcímét, székhelyét, az engedélyt megadó határozat számát és a tevékenység
megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait, a szálláshely
címét, helyrajzi számát, elnevezését, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölését, a
szálláshely befogadóképességét, a vendégszobák számát, az ágyak számát, a szolgáltató adószámát,
statisztikai számjelét, az engedély kiadásának dátumát, az engedély számát, a szálláshely ideiglenes
bezárásának tényét és időtartamát, a szálláshely megszűnésének okát, időpontját.
A
közzétett
adatok
nyilvánosak,
bárki
számára
elérhetőek
http://www.uraiujfalu.hu/hu/nyilvantartasok/ honlapon. Másolat készítésére nincs lehetőség.

a

- Tiltott szolgáltatási tevékenységek nyilvántartása:
A Szolgtv. 29. §-a szerint vezetett nyilvántartás azon szolgáltatók vonatkozásában, amelyek
tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság
jogerősen megtiltotta.
A nyilvántartás tartalmazza a szolgáltató nevét, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem
jogosult, a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint az adott szolgáltatási tevékenység
megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott
adatokat.
A
közzétett
adatok
nyilvánosak,
bárki
számára
elérhetőek
http://www.uraiujfalu.hu/hu/nyilvantartasok/ honlapon. Másolat készítésére nincs lehetőség.

a

Nyilvántartás a vásárról, piacról és annak fenntartójáról
A vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 4.§.(5)
bekezdése alapján vezetett nyilvántartás a vásárról, piacról és annak fenntartójáról.
A nyilvántartás - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatokat kivéve közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
A jegyző által a vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás - a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon
túl - tartalmazza
a) az engedély kiadása és a nyilvántartásba vétel időpontját;
b) az engedély és a nyilvántartás sorszámát;
c) a fenntartó által a kérelemben megadott alábbi adatokat:
ca.) a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal
rendelkezik;
cb.) a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, illetve a bírósági
nyilvántartásba vételi számát;
cc.) az üzemeltető nevét, címét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;
d) a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;
e) a vásár, piac címét;
f) a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti
nyitvatartási idejét;
g) a vásár, piac alapterületét, a vásár, piac számára kijelölt területet és a kijelölt árusítóhelyek számát;
h) a szakhatóságok hozzájárulásában foglalt feltételeket, korlátozást;
i) az ellenőrző hatóságoknak a vásár, piac működését érintő intézkedéseit;
j) a nyilvántartásból való törlés tényét, annak időpontját.
A
közzétett
adatok
nyilvánosak,
bárki
számára
elérhetőek
http://www.uraiujfalu.hu/hu/nyilvantartasok/ honlapon. Másolat készítésére nincs lehetőség.

a

Nyilvántartás a helyi termelői piacról
A vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 4/B§.-a
alapján vezetett nyilvántartás a helyi termelői piacról.
A nyilvántartás - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatokat kivéve közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
A jegyző által a vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás - a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon
túl - tartalmazza
a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági
nyilvántartásba vételi számát,
c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét,
d) elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
e) a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,
f) a területhasználatának jogcímét,
g) a piac nyitva tartási idejét.

A
közzétett
adatok
nyilvánosak,
bárki
számára
elérhetőek
http://www.uraiujfalu.hu/hu/nyilvantartasok/ honlapon. Másolat készítésére nincs lehetőség.

a

Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
A vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet
alapján vezetett nyilvántartás a bevásárlóközpontokról.

4/A §.-a

A nyilvántartás - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatokat kivéve közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
A jegyző által a vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás - a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon
túl - tartalmazza
a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba
vételi számát,
c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
d) a bevásárlóközpont elnevezését,
e) a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,
f) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét,
g) az üzletek, illetve más árusítóhelyek számát.
A
közzétett
adatok
nyilvánosak,
bárki
számára
elérhetőek
http://www.uraiujfalu.hu/hu/nyilvantartasok/ honlapon. Másolat készítésére nincs lehetőség.

a

Nyilvántartás a zenés, táncos rendezvényekről
A zenés, táncos rendezvényekről szóló 23/2011.(II.08.) korm. rendelet 6.§-a alapján a Korm. rendelet
1. számú melléklete szerinti adattartalommal vezetett nyilvántartás a rendelet hatálya alá tartozó
alábbi zenés, táncos rendezvényekről:
A nyilvántartás tartalmazza azokat az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre,
amelyeket
a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendeletben
meghatározott
tömegtartózkodásra
szolgáló
építményben,
építményen,
tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (építmény) tartanak;
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt
várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri
rendezvény).
A nyilvántartás nem terjed ki:
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c)2 a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.
A
közzétett
adatok
nyilvánosak,
bárki
számára
elérhetőek
http://www.uraiujfalu.hu/hu/nyilvantartasok/ honlapon. Másolat készítésére nincs lehetőség.

a

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartása
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003.(X,28,) Korm.
rendelet 14.§.(1) bekezdése alapján a rendelet 3. mellélete szerinti adattartalommal vezetett hatósági
nyilvántartás a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatókról.
A közzétett adatok nyilvánosak, bárki számára elérhetőek. Másolat készítésére nincs lehetőség.

Temetői nyilvántartások
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 199. évi XLIII. törvény 18.§-a alapján a temetőben - a
kegyeleti jogok gyakorlása céljából - a temetési helyekről, befogadó nyilatkozat alapján az elhunytak
más temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő elhelyezéséről, valamint temetőn, temetkezési
emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatának tartalma
alapján az üzemeltető nyilvántartást vezet.
A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására
a nyilvántartó könyv szolgál.
1.) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy
a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt természetes személyazonosító adatai, legutolsó
lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint
az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a
síremlékre vonatkozó bejegyzések. Ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni
az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.
2.) A sírbolt könyvet az 1.) pontban meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának
feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a
sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.
3.) A más temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő elhelyezésről szóló befogadó nyilatkozat alapján
vezetett nyilvántartás és a temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az
eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatáról vezetett nyilvántartás a következő adatokat
tartalmazza: az elhalt természetes személyazonosító adatai, legutolsó lakóhelyének címe, az
elhalálozás időpontja, az eltemetés helye vagy a hamvak elhelyezésének helye, valamint a
nyilatkozatot tevő személy neve, lakcíme.
A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni
jogosult személy tekinthet be.

Méhészek nyilvántartása
Méhészkedés nyilvántartása
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
szóló 70 / 2003.(VI.27.) FVM rendelet 2.§-a alapján vezetett nyilvántartás.
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e
tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint
illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt
nyilvántartásba vesz
Méhek szállításának és vándoroltatásának nyilvántartása
A települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője – az állategészségügyről szóló
1995. évi XCI. törvény 42. §-ának (4) bekezdése alapján - nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a
méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét, az állatorvosi igazolás számát, keltét és kiállításának
helyét, a méhcsaládok számát, az elhelyezésre szolgáló terület pontos megjelölését (dűlő, hrsz. stb.) és
a letelepedés idejét.

Állattartási tevékenység nyilvántartása
Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 4 / 1997. (V.28.) FM: rendelet 34.§. (1) bekezdése
alapján az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske,
sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi és nyúlállományok esetén száz egyed
felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost,
illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni.

- Az adózók és kötelezettségeik nyilvántartása:
Az önkormányzat jegyzője az önkormányzati adóhatóság útján látja el adóztatási feladatait.
Az adózók és kötelezettségeik nyilvántartása a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:
Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XIIC. törvény (továbbiakban: Art.) szabályai szerint vezetett,
dos rendszerű, folyamatos működésű, ONKADO programrendszer alkalmazásával történik.
A Htv. 46. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adók és adók
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartására csak az adópolitikáért felelős miniszter
rendeletében megállapított keretprogramrendszernek az adott önkormányzat adórendeletére,
adórendeleteire egyediesített változatát, vagy az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó
közterhek nyilvántartását segítő, engedélyezett számítógépes programrendszert, vagy ezek
módosított programrendszerét használhatja.
Az Art. 52. § (2) bekezdése szerint más hatóság, közfeladatot ellátó adatkezelő szerv nyilvántartásában,
vagy adózói nyilvántartásban szereplő adatot az adóhatóság az adózó és az adó megfizetésére
kötelezett személy azonosításához, az adókötelezettség, a költségvetési támogatáshoz való
jogosultság megállapításához, az adózók ellenőrzésre történő kiválasztásához, ellenőrzéséhez,
végrehajtási eljárás lefolytatásához, az adózó kérelmére indult adóigazgatási eljárásban a tényállás
tisztázásához használhatja fel.
Az Art. 52. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdés alkalmazása során a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás, a cégnyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartás, a gépjármű-nyilvántartás, az
építésfelügyeleti nyilvántartás, illetve valamennyi más, jogszabály alapján közhiteles nyilvántartás
térítés nélkül felhasználható. Az adóhatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból adatot
természetes személyazonosító adattal, lakcímmel, illetőleg kapcsolati kódon igényelhet.
Az ONKADO nyilvántartó rendszer adatai az Art. 53. §-ában (Adótitok) szabályozottak alapján zárt
rendszert képviselnek. Adóalanyok csak és kizárólag saját adataikhoz férhetnek hozzá.
- Minden olyan nyilvántartás esetében, ahol a nyilvántartás vezetésére vonatkozó jogszabály másként
nem rendelkezik, vagy a másolat készítésének lehetőségét nem zárja ki, a nyilvántartásból történő
másolat készítésének illetéke az illetékekről szóló 1990. XCIII. tv. mellékletének IV. pontja szerint
oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint.
A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint. Illetékmentes - az elektronikus úton
benyújtott adóbevallások kivételével - az adóbevallás másolata. Az illetéket a másolat átvételekor az
eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített
másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges. A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra
vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt
kiegészítik, 1000 forint illeték alá esik.

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok
fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott
adatokhoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott
adatokról való másolatkészítés költségei

VI.

Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
Újfalui Hírek
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
közérdekű tájékoztató időszaki kiadvány
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
ingyenes
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az
ingyenesség ténye
ingyenes

VII.

Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje:
A képviselő-testület döntései előkészítésének rendjére vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
A rendelet szövege letölthető innen:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg9ed0dr9eo6dt5ee6em3cj6cf3bz8cb5ca6ca1m

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre
szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím):
Levélben: 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
Elektronikus levélcím: onkormanyzat.ujfalu@repcenet.hu
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:
A képviselő-testület döntéshozatalára vonatkozó eljárási szabályokat a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint
nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói:
A testületi ülések jegyzőkönyvei letölthetők innen:
http://www.uraiujfalu.hu/hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-jegyzokonyvei/
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint
nyilvánossága
A testületi ülések meghívói letölthetők innen:
http://www.uraiujfalu.hu/hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-meghivoi/
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban Mötv.)
alapján:
„46. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános.
(2) A képviselő-testület
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat
vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
(3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott
alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy
a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi
önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor
vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az
érintett meghívása.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szövege letölthető innen:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.287008
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati
rendelet 20.§. (2)-(3) bekezdései szerint:
(2) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint meghatározott
esetekben szavazni nem kell.
(3) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja
szerint meghatározott esetekben.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje:
A testületi ülések jegyzőkönyvei a napirendekkel együtt letölthetők innen:
http://www.uraiujfalu.hu/hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-jegyzokonyvei/

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
A képviselő-testület rendeletei elérhetők itt:
http://www.uraiujfalu.hu/hu/rendeletek/
A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatai letölthetők innen:
http://www.uraiujfalu.hu/hu/onkormanyzat/testuleti-hatarozatok/
VIII.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
A képviselő-testület rendeletei elérhetők itt:
http://www.uraiujfalu.hu/hu/rendeletek/
A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatai letölthetők innen:
http://www.uraiujfalu.hu/hu/onkormanyzat/testuleti-hatarozatok/
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
A testületi ülések jegyzőkönyvei letölthetők innen:
http://www.uraiujfalu.hu/hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-jegyzokonyvei/

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
A testületi ülések jegyzőkönyvei tartalmazzák a szavazások nyilvános adatait. A jegyzőkönyvek
letölthetők innen:
http://www.uraiujfalu.hu/hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-jegyzokonyvei/

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő
jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
Szervezetünknél nem releváns.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő
jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés
állapota
Szervezetünknél nem releváns.

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a
benyújtás időpontjától
A képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések letölthetők innen:
http://www.uraiujfalu.hu/hu/onkormanyzat/testuleti-ulesek-eloterjesztesei/

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

IX.

Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
Szervezetünknél nem releváns.
X.

Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
A szerv által közzétett hirdetmények, közlemények letölthetők innen:
http://www.uraiujfalu.hu/hu/hirdetmenyek/
XI.

Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjére vonatkozó szabályokat a

„Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről” szóló szabályzat
tartalmazza.
A szabályzat szövege letölthető innen:
http://www.uraiujfalu.hu/hu/kozerdeku-adatok/megismeresi-szabalyzat/
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Postacím:
Telefonszám:
Faxszám:
Központi elektronikus levélcím:

9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
06-95/345-122
06-95/345-122
onkormanyzat.ujfalu@repcenet.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Móricz Zoltán Lászlóné köztisztviselő
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
Szervezetünknél nem releváns.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
Szervezetünknél nem releváns.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot
ellátó szerv az egyik szerződő fél
Szervezetünknél nem releváns.

XII.

Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

2. 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

