
A közfeladatot ellát szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások 
jegyzéke: 
 
 
Iratkezelés nyilvántartása: 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről 34.§ (2) beérkezett küldemények nyilvántartása 
 
Bélyegzők nyilvántartása 
à 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről 54.§ 
 
Személyzeti, bér- és munkaügyek 
Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések 
37/2001. (X. 25.) PM rendelet a központosított illetmény-számfejtési feladatokról, 
valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről 
Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, vagyonnyilatkozatai, juttatásai, 
tiszteletdíjai, 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők 
jogállásának egyes kérdéseiről 
10/A. § (3) Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások: 
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról a 40.§ rendkívüli munkavégzés 
nyilvántartása; 61.§ közszolgálati nyilvántartás 
233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő 
adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról 
199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet a köztisztviselők továbbképzéséről és a 
közigazgatási vezetőképzésről  14.§ · 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 31.§ (5) A jegyző nyilvántartást vezet 
azokról a köztisztviselőkről, akik az eljárás során jogosultak az egyes okmány-
nyilvántartások adataihoz hozzáférni. 
 
Pénz- és vagyonkezelés 
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
29/A.§, 32.§ 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 8.§ 
 
Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, leltár, 
selejtezés) 
Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, vezetékjog-rendezés, 
nyilvántartás 
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon 
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 
Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére, 
vásárlására, 
haszonbérletére vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, közbeszerzés 
alapiratai, 
tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás 



217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 134.§ (3); 
(13) 
 
Pénzügyek, Adóigazgatási ügyek 
13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók 
és adók 
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról 
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 24.§ (4) 
Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) 
13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók 
és adók 
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról 
 
SZOCIÁLIS IGAZGATÁS 
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének 
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
A jegyző összeveti nyilvántartásai adatait az OEP adataival 47.§ (2) 
Gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása 
Közgyógyellátásban részesülők nyilvántartása 
Szociális ellátásra jogosultak, rendszeres segélyben részesülők nyilvántartása 
 
Kommunális ügyek 
Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, újbóli 
használatba 
vétele 
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről- az üzemeltetők 
nyilvántartási kötelezettségéről beszél 
262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a magánszemélyek közműfejlesztési 
támogatásáról à6.§ 
jegyző nyilvántartási kötelezettsége 
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és 
hatásköréről 1.§ a) 
 
VÍZÜGYI IGAZGATÁS 
Vizek és vízi létesítmények nyilvántartása 
 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI; IGAZSÁGÜGYI ÉS 
RENDÉSZETI IGAZGATÁS 
Nyilvántartás a nyitott anyakönyvi bejegyzésekről 
Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői jogosultságokról 
6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről 
48. § (2), 89.§, 94.§ 
1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról 
és a 
névviselésről 2.§ 
 
Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása 



Adatszolgáltatási nyilvántartás A központi adatnyilvántartás (Központi 
Adatfeldolgozó, 
Nyilvántartó és Választási Hivatal) által közölt gépi nyilvántartási adatok 
Külföldi letelepedési, tartózkodási nyilatkozatok/engedélyek, bevándorlási ügyek, 
első nyilvántartásba vétel 
Nyilvántartás (kartonos és/vagy elektronikus) a polgárok személyi adatairól és 
lakcíméről 
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról 
146/1993. (X. 26.) Korm. Rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról A helyi szintű 
feladatok 8. § 
(1) Helyi szinten a nyilvántartást, a települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalában számítógépen - és átmenetileg manuális (kartonos) módszerrel - 
kezelik. 
 
Egyéb igazgatási ügyek 
 
GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
138.§ (3) 
6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről 
Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásra való jogosultság nyilvántartása 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és 
személyek által kezelt személyes adatokról 
Gyámság és gondnokság alatt állók nyilvántartása 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes  
Nyilvántartás az átmeneti és tartósan nevelésbe vett gyermekekről 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és 
személyek által kezelt személyes adatokról 
 
KERESKEDELMI IGAZGATÁS, IDEGENFORGALOM 
Magánszálláshelyek (fizetővendéglátás, falusi szállásadás) nyilvántartásba 
vételével, törlésével kapcsolatos egyedi ügyek 
136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a falusi és agroturisztikai szolgáltató 
tevékenységről 2.§ 
(1) 
110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú 
hasznosításáról 
2.§ (2)-(4) 
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős 
szálláshelyszolgáltatásról2. 
§(4), 14/A (3), 21.§(4) 
Működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása 



133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az 
egyes üzlet 
nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 5.§ (1) 
Vásár- és piacrendezési joggal rendelkezők nyilvántartása 
35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról  
 
FÖLDMŐVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 
Állattartók és állatállomány nyilvántartása 
2005. évi CLXXVI. törvény az állategészségügyről 5.§ b.) 
Ebek védőoltásának megszervezése, összeírása, nyilvántartása 
19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatáskörének 
megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról 
l245/1998. (XII. 31.) Korm. Rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az 
állatok 
védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és 
hatásköreiről 
Méhészek és méhvándorlási nyilvántartás 
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek 
egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 2.§ 
 
KÖZOKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS 
Tanköteles és képzésköteles tanulók nyilvántartása 
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 40.§ 
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról  
 
HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS 
Honvédelmi igazgatás 
Nyilvántartás a háborús körülmények között igénybe veendő ingatlanokról és 
szolgáltatásokról 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet az életvédelmi létesítmények 
egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 3.§ 
Katasztrófavédelmi igazgatás 
Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása 1996. évi XXXVII. törvény a 
polgári védelemről 33.§ 
 


