Bokod Község Önkormányzata által fenntartott adatbá

SORSZÁM

Név

1.

Elektronikus anyakönyvi rendszer (ASZA)

2.

ÖNKADÓ

3.

Kereskedelmi tevékenységről vezetett
nyilvántartás

4.

Formátum
központilag telepített
programban elektronikus
állomány
központilag telepített
programban elektronikus
állomány

Jogalapja

Adatkezelés célja
anyakönyvi adatok elektronikus nyilvántartása

2010. évi I. törvény, 32/2014. (V.19.) KIM rendelet, 6/2003. (III. 7.) BM rendele

adózók nyílvántartása; adónyílvántartás

Az adózásról szóló 2003.évi XCII.trv. 10§ (2)., 1990. évi C. törvény (Htv.) 44.§

saját szerven vezett
elektronikus állomány

működési engedély/bejelenetés köteles üzletek nyilvántartása

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/ pontja

PTR- pénzbeli és természetbeni ellátások
rendszere, pénzbeli ellátásokról vezetendő
nyilvántartás

internetes felületen
elektronikus éllomány

államigazgatási és önkormányzati hatáskörben megállapított szociális szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításról szóló
és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes
2003. évi CLVIII. törvény, a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló
nyilvántartása
392/2013. Korm. rendelet

5.

Méhészek és méhvándorlási nyilvántartás

papíralapú

a méhek tartási helyének nyilvántartása

70/2003.(VI.27.)FVM. rendelet 2.§ alapján

6.

Ingatlan és vagyonkataszter nyilvántartás

saját szerven vezett
elektronikus állomány

önkormányzati vagyon nyilvántartása

Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi.
XXXIII. Tv.

7.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartása

papíralapú

Bokod Község illetékességi területén tartózkodók adatainak és
lakcímének nyilvántartása - személyi kartonokon

Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

8.

Iratkezelés (beérkező,kimenő küldemények
nyilvántartása) - Kontroller

ASP alapon telepített
program

beérkező, kimenő ügyiratok iratkezelése

27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről szóló 335/2005.(XII.29)Korm.rendelet 34.§ (2) bekezdés alapján

9.

Továbbképzési terv - Probono

internetes felületen
elektronikus állomány

képzési terv megvalósítása

10.

Bélyegzők nyilvántartása

papíralapú

a közfeladatot ellátó szerv által használt valamennyi bélyegző
nyilvántartása

11.

KIRA - Központosított illetmény-számfejtési
feladatokról, valamint a bér és munkaügyi
adatszolgáltatás rendjéről, képviselők
nyilvántartása, juttatásai, tiszteletdíja stb.

központilag telepített
programban elektronikus
állomány

számfejtés, számfejtési feladat követhetősége átláthatósága

A központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás
rendjéről szóló 37/2001.(X.25.)PM rendelet , 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól.

12.

Telephelyről vezetett nyilvántartás

saját szerven vezett
elektronikus állomány

ipari vállalkozások adatainak ismertetése a lakossággal, más
vállalkozásokkal

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.) kotm. 8.§

13.

Szálláshelyszolgáltatási nyilvántartás

saját szerven vezett
elektronikus állomány

szálláshely szolgátatások adatainak ismertetése a lakossággal

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. Rendelet.

14.

Vásár, piac, bevásárlóközpont nyilvántartás

vásár, piac, bevásárlóközpont adatainak ismertetése a lakossággal

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. Rendelet

15.

Zenés táncos rendezvények nyilvántartásának
adatai

saját szerven vezett
elektronikus állomány
saját szerven vezett
elektronikus állomány

zenés táncos rendezvények nyilvántartásának adatainak ismertetése
a lakossággal

23/2011. (III. 8.) Korm. Rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről

16.

Közszolgálati alapnyilvántartás

papíralapú

17.

Önkormányzati rendeletek nyilvántartása

www.bokod.hu internetes
oldalon veztett elektronikus
állomány, és papír alapon

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX.28.)Korm.rendelet www.probono.hu
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről a 335/2005 (XII.29.) Korm.
R. 54§-a alapján

a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó jogok gyakorlásához
és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének
2011. évi CXCIX. Törvény a közszolgálati tisztviselőkről 177. § (1)
biztosítása a kormányzati szolgálati jogviszony alanyai számára.

2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 138. § (2)

ázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Időtartama

Érintettek köre

Adatok forrása

Kérdőíves adatfelvétel esetén
a kitöltendő kérdőív

A közfeladatot ellátó szerv által –
alaptevékenysége keretében – gyűjtött és
feldolgozott adatok fajtái

Hozzáférés módja

Másolatkészítés
költségei

folyamatos

anyakönyvi eseménnyel érinett személyek

az adatokat az anyakönyvvezetők rögzítik az anyakönyvek,
nem kérdőíves
az anyakönyvi események alapján

-

-

-

folyamatos

Illetékességi területhez tartozó adózó
adóalanyok

adóbevallások, személyiadat és lakcímnyilvántartás,
ingatlannyilvántartás, gépjármű nyilvántartás, stb. egyéb
közhiteles nyilvántartás

nem kérdőíves

-

-

-

folyamatos

egyéni és társas vállalkozók

az adatokat az ügyfél által tett bejelentés tartalmazza

nem kérdőíves

-

www.bokod.hu

-

az adatokat az ügyfél által tett bejelentés tartalmazza

nem kérdőíves

-

-

-

2013. november 15- Illetékességi területen élő (érintett)
től
ügyfelek
folyamatos

méhészkedést (méhtartás)folytatók vagy
megkezdők

az adatokat az ügyfél által tett bejelentés tartalmazza

nem kérdőíves

-

-

-

folyamatos

Bokod Község Önkormányzata

Vagyon

nem kérdőíves

-

-

-

folyamatos

Bokod Község illetékességi területén
tartózkodók

KEK Központi Hivatal

nem kérdőíves

-

-

-

folyamatos

Bokod Község Önkormányzához érkező
és kimenő iratok

Ügyfelek és ügyintézők

nem kérdőíves

-

-

-

www.probono.hu

nem kérdőíves

-

-

-

Bokod Község Önkormányzata által használt valamennyi
bélyegzője

nem kérdőíves

-

-

-

folyamatos
folyamatos

Bokod Község Önkormányzatánál
foglalkoztatott köztisztviselők
Bokod Község Önkormányzata által
használt valamennyi bélyegzője

folyamatos

Bokod Község Önkormányzatánál
foglalkoztatottak, képviselők,
köztisztviselők

közszolgálati tisztviselők

nem kérdőíves

-

-

-

folyamatos

Ipari tevékenységet végző vállalkozások

az adatokat az ügyfél által tett bejelentés tartalmazza

nem kérdőíves

-

www.bokod.hu

-

folyamatos

Szálláshelyszolgáltatást nyújtó
vállalkozások

az adatokat az ügyfél által tett bejelentés tartalmazza

nem kérdőíves

-

www.bokod.hu

-

az adatokat az ügyfél által tett bejelentés tartalmazza

nem kérdőíves

-

www.bokod.hu

-

az adatokat az ügyfél által tett bejelentés tartalmazza

nem kérdőíves

-

www.bokod.hu

-

folyamatos
folyamatos

Vásárt, piacot, bevásárlóközpontot
működtető vállalkozások
Zenés-táncos rendezvényt szervező
vállalkozások

folyamatos

közszolgálati tisztviselők

közszolgálati tisztviselők

nem kérdőíves

-

-

-

folyamatos

az önkormányzati rendelet személyi
hatálya határozza meg

önkormányzati rendeletek

nem kérdőíves

-

www.bokod.hu

-

