1. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 19. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére
Tárgy:

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző, Baráth Istvánné szociális ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A fiatalok otthonteremtésének támogatásáról a 11/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelet rendelkezik. A
rendelet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az már nem tölti be célját, a fiatalok első lakásának
vásárlásához, lakóház építéséhez nyújtandó támogatás újraszabályozása szükséges.
A fiatalok otthonteremtési támogatása a hatályos, a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015.
(II. 16.) önkormányzati rendeletben a pénzbeli szociális ellátások támogatás, otthon-teremtés címen
szabályozható. Javasolom, hogy a Rendelet 2. § (1) bekezdése egészüljön ki az „otthon-támogatás” ponttal.
Az otthontámogatás szabályait az alábbiak szerint állapítsa meg a képviselő-testület:
5/D. Otthon-támogatás
10/C. §
(1) A Képviselő-testület vissza nem térítendő támogatást nyújthat azoknak a családoknak, akik a helyben
megszerzendő első lakásuk építéséhez, vagy vásárlásához kívánják azt felhasználni.
(2) A támogatás egy család részére egy esetben, maximum 150. 000 Ft összegben adható.
(3) Nem nyújtható támogatás azoknak, akik hasznosítható lakással, üdülővel, önálló lakrésszel, 2 millió Ft-ot
meghaladó értékű személygépkocsival rendelkeznek, lakásukat 10 éven belül elidegenítették. Kivéve, ha az
értékesített lakás a vonatkozó jogszabályi előírásokba foglalt minimális lakásnagyságot nem érte el, és az
eladási ár a 2 millió Ft-ot nem haladta meg. Az eladási árat adásvételi szerződéssel kell igazolni.
(4) A vissza nem térítendő támogatás kezdeményezéséhez be kell nyújtani a lakásvásárlási szerződést, illetve a
kérelmezők nevére kiállított jogerős építési engedélyt, a kérelmet és a (3) bekezdésben foglaltakra tett
nyilatkozatokat (7. melléklet).
(5) A vissza nem térítendő támogatás keretösszegét a Képviselő-testület az önkormányzat éves
költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg.
A fentieken kívül módosítani szükséges még az 5/B. Gyógyszerköltség támogatás 10/A. § rendelkezéseit is,
mivel az nem szabályozza egyértelműen a támogatás nyújtásának gyakoriságát, csak azt határozza meg, hogy
az a személy jogosult e támogatásra, akinek három egymást követő hónapban a betegségére kiváltott
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök nevére szóló, számlával igazolt költsége meghaladja a család 1 főre
eső jövedelmének a 15 %-át. A gyakorlati alkalmazás során nem volt egyértelmű, hogy e támogatás hány
alkalommal adható, három havonta-e, vagy évente csak egy alkalommal. Javasolom a 10/A. § (2) bekezdés
kiegészítését azzal, hogy „a gyógyszerköltség támogatás három havonta kérhető.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Káptalantóti, 2018. április 11.
Csom Károlyné
polgármester
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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. ( ….) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(tervezet)

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, illetve a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében,
valamit a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdés és 13. § (1) bekezdés 8.
pontjának feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2 §. (1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) Pénzbeli szociális ellátások:
a) lakásfenntartási támogatás
b) ápolási támogatás
c) rendkívüli települési támogatás
d) otthon-támogatás
e) krízistámogatás
f) gyógyszerköltség támogatás
g) fűtési támogatás
h) temetési támogatás
i) újszülöttek támogatása
j) iskolakezdési támogatás”
2. §
A Rendelet 10/A. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A benyújtott számlák alapján nyújtott támogatás összege a havi gyógyszerköltség fele,
legfeljebb azonban 30.000 Ft. A gyógyszerköltség támogatás három havonta kérhető.”
3. §
A Rendelet az alábbi 5/D. Otthon-támogatás ponttal és 10/C. §-al egészül ki:
„5/D. Otthon-támogatás
10/C. §
(1) A Képviselő-testület vissza nem térítendő támogatást nyújthat azoknak a családoknak, akik a
helyben megszerzendő első lakásuk építéséhez, vagy vásárlásához kívánják azt felhasználni.
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(2) A támogatás egy család részére egy esetben, maximum 150.000 Ft összegben adható.
(3) Nem nyújtható támogatás azoknak, akik hasznosítható lakással, üdülővel, önálló lakrésszel, 2
millió Ft-ot meghaladó értékű személygépkocsival rendelkeznek, lakásukat 10 éven belül
elidegenítették. Kivéve, ha az értékesített lakás a vonatkozó jogszabályi előírásokba foglalt
minimális lakásnagyságot nem érte el, és az eladási ár a 2 millió Ft-ot nem haladta meg. Az eladási
árat adásvételi szerződéssel kell igazolni.
(4) A vissza nem térítendő támogatás kezdeményezéséhez be kell nyújtani a lakásvásárlási
szerződést, illetve a kérelmezők nevére kiállított jogerős építési engedélyt, a kérelmet és (3)
bekezdésben foglaltakra tett nyilatkozatokat (7. melléklet).
(5) A vissza nem térítendő támogatás keretösszegét a Képviselő-testület az önkormányzat éves
költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg.”
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Káptalantóti Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:
A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2018…………

Lutár Mária
jegyző
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7. melléklet
KÉRELEM
otthon-támogatás megállapítására
A Káptalantóti községben megszerzendő első lakásunk építéséhez/vásárlásához* vissza nem
térítendő támogatás megállapítását kezdeményezzük. A lakás címe, helyrajzi száma:
………………………………………………………….
* a megfelelő aláhúzandó
Kérelmezők személyi adatai:
Név:……………………………………………………………………………………………
születési név: ……………………………………………………………………........................
születési hely és idő: …………………………………………………........................................
anyja neve: ……………………………………………………………………………………
bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………………
tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………
Telefonszám: ……………………………….
TAJ szám: …………………………………...

Név: …………………………………………………………………………………………………
születési név: ……………………………………………………………………………………
születési hely és idő: ……………………………………………………………………………
anyja neve: ……………………………………………………………………………………...
bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………………
tartózkodási helye: …………………………………………………………………………….
Telefonszám: ………………………………
TAJ szám.: …………………………………
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Nyilatkozatok
Nyilatkozunk arról, hogy hasznosítható lakással, üdülővel, önálló lakrésszel, 2 millió Ft-ot
meghaladó értékű személygépkocsival nem rendelkezünk, illetve lakásunkat 10 éven belül nem
idegenítettük el. *
*Kivéve, ha az értékesített lakás a vonatkozó jogszabályokba foglalt minimális lakásnagyságot nem
érte el, és az eladási ár a 2 millió Ft-ot nem haladta meg. Az eladási árat adásvételi szerződéssel kell
igazolni.

Nyilatkozatunk a valóságnak megfelel.
Káptalantóti, …………………………..

………………………………………
………………………………….
kérelmezők aláírása
A kérelemhez csatolni kell:
lakásvásárlási szerződést, illetve a kérelmezők nevére kiállított jogerős építési engedélyt

Általános indokolás
A fiatalok otthonteremtésének támogatásáról szóló hatályos önkormányzati rendelet a hatályos
jogszabályi előírásoknak nem felel meg, ezért a rendelet tárgykörének újraszabályozása szükséges.
Másik oka a rendelet módosításának, hogy a gyógyszerköltség támogatás nyújtásának gyakoriságát
nem szabályozza.
Részletes indokolás:
1. §
Meghatározza az „otthon-teremtési” támogatási formát.
2. §
Meghatározza a gyógyszerköltség támogatás nyújtásának gyakoriságát.
3. §
Az otthon-teremtési támogatás részletes szabályait tartalmazza.
4. §
A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati
rendelet módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során
előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:
Társadalmi hatások:
A rendeletmódosításnak társadalmi hatása nincs.
Gazdasági, költségvetési hatások:
A 2018. évi költségvetésben meg kell határozni az otthon-támogatásra tervezett összeget.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletmódosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jelenleg hatályos rendelet nem felel meg a hatályos magasabb szintű jogszabályoknak, ezért
hatályon kívül kell helyezni. Az otthon-támogatásra a településen igény van, ezért annak szabályait
rendeletben meg kell határozni. A gyógyszerköltség támogatásra szintén jelentkezik igény.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
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2. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 19-i soron következő nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
4/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Csom Károlyné polgármester
Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintéző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 10. § (1) bekezdése rendelkezik a
vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokról az alábbiak szerint: „A nemzeti vagyont,
annak értékét és változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. Az érték
nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél
fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges
rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat
védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak.”
Káptalantóti Község Önkormányzata elvégezte a rendelet mellékleteiben található
önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyak felülvizsgálatát az elmúlt időszakban
bekövetkezett változások függvényében, úgy mint telekeladások illetve ingatlan átadások
önkormányzat részére, továbbá vagyon csoportok közötti átvezetések.
Káptalantóti 282/11 helyrajzi számú, kivett közforgalom elől elzárt magánútjának
rendeltetésmód változása történt meg a településrendezési tervnek megfelelően.
Önkormányzatunk ingatlan-nyilvántartási eljárásban kérte a Tapolcai Járási Hivatal
Földhivatali Osztályán az ingatlan beépítetlen területként való megjelölését, melyet a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya sem kifogásolt.
A fentieknek megfelelően végrehajtotta a szükséges átvezetéseket. A naprakész állapot
biztosítása érdekében indokolt Káptalantóti Község Önkormányzata képviselő-testületének az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2012. (III.28.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítása.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet tervezetet
elfogadni szíveskedjen.
Káptalantóti, 2018. április 16.
Csom Károlyné
polgármester

Káptalantóti Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
4/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezethez
Általános indokolás
A naprakész állapot biztosítása érdekében indokolt Káptalantóti Község Önkormányzata
képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
4/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítása.
Részletes indokolás
1. §
Az alaprendelet mellékletében történt vagyontárgyak változásainak átvezetéséről rendelkezik.
2. §
Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosításról szóló
4/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a következők:
Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:
A tervezetnek társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségi következményei:
A tervezetnek közvetlen környezeti, egészségi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet-tervezetnek jelenleg adminisztratív terhei nincsenek.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradása esetén várható
következmények:
A rendelet mellékletének módosítása a vagyon nyilvántartás naprakész állapota miatt van
szükség.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:
A rendelet megalkotása kapcsán többlet személyi feltétel, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosításról szóló
4/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és
a vagyonhasznosításról szóló 4/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe
e rendelet 1. melléklete lép és 2., 3. melléklettel egészül ki.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:
A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2018. …………..

Lutár Mária
jegyző

3. melléklet
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Település
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Fekvés
belterület
belterület
belterület
belterület

Hrsz
'23/6
'245
'250
'71

Törzsvagyon
Üzleti vagyon
Művelési ág
kivett,beépítetlen terület,
kivett,beépítetlen terület,
kivett,beépítetlen terület,
kivett,beépítetlen terület,

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület

'0104/7
'0269/1
'0274/1
'0276/5
'0287/2
'03/2
'03/2
'0322
'057
'069/1

legelő
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szőlő
rét
szántó

Riza puszta
3154 üzleti vagyon
szántó Cseri dülő
4823 üzleti vagyon
szántó Cseri dülő
2079 üzleti vagyon
szántó Cseri dülő
2309 üzleti vagyon
szántó Sabar alja
611 üzleti vagyon
szántó Sabari templo 1962 üzleti vagyon
szántó Sabari templo 13152 üzleti vagyon
szőlő Fekete Bács
1817 üzleti vagyon
rét sportpálya
4471 üzleti vagyon
szántó temető bővíté 3233 üzleti vagyon

KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert

'1020
'1237
'1250
'650
'651

rét
rét
kert
szőlő
szőlő

rét-Sabar
gyep-Bodok
Bodok
Feketebács
Feketebács

Jellege
Terület Vagyon csoport
beépítetlen terület
1153 üzleti vagyon
beépítetlen terület
482 üzleti vagyon
beépítetlen terület
801 üzleti vagyon
beépítetlen terület
802 üzleti vagyon

1296
1857
879
1370
1212

üzleti vagyon
üzleti vagyon
üzleti vagyon
üzleti vagyon
üzleti vagyon

3. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 19-i soron következő, nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Pályázat a 2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására
Csom Károlyné polgármester
Szalay-Szabó Anita műszaki ügyintéző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 1.
pontja alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot írt ki a 2018. évi lakossági víz-és
csatornaszolgáltatás-támogatásáról, mely alapján Káptalantóti Község Önkormányzata a lakossági vízés csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénybevételéhez támogatási
igényt nyújthat be.
A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati az állami illetve egyéb
vízközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás
költségei a vízközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt
jelentősen meghaladják. Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás
ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is.
A pályázathoz szükséges dokumentációt 2018. május 7-ig szükséges rögzíteni és lezárni a Kincstár
által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) nevű elektronikus
rendszerben, valamint papír alapon is be kell nyújtani a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatóságához legkésőbb az elektronikus rögzítést követő munkanapon.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2018. (IV…..) Képviselő-testületi határozat
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának
csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár
felé.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

Káptalantóti, 2018. április 12.

2018. május 7.
polgármester

Csom Károlyné
polgármester

4. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 19-i soron következő nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Döntés bérleti megállapodásról
Csom Károlyné polgármester
Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintéző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
Ladányiné Bódi Zsuzsanna azzal a kéréssel fordult Káptalantóti Község Önkormányzatához, hogy a
Petőfi Sándor utca 49. számú ingatlana mellett, az önkormányzat tulajdonát képező kultúrház udvarán
számára parkolási lehetőséget biztosítsunk. Az udvarának kertészeti munkálatai, újra gyepesítése okán
ebben az évben a szállóvendégek parkolási lehetőségét saját ingatlanon belül nem tudja biztosítani, így
kéri az önkormányzat együttműködését bérleti díj ellenében számára parkolási területet kijelölésében.
A fenti kérelemnek eleget téve úgy vélem bérleti megállapodás megkötésével ez év végéig
Káptalantóti Község Önkormányzata segítséget tudna nyújtani a település életében eddig is aktívan
résztvevő család számára.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és dönteni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

……/2018. (IV. …..) Képviselő-testületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonát képező, Káptalantóti 15. helyrajzi
számú - Kultúrház mögötti - ingatlant bérbe adja Ladányiné
Bódi Zsuzsanna részére parkoló céljára.
A bérleti jogviszony 2018. május 01. napjától 2018. december
31. napjáig tart. A bérleti díj összege …… Ft, azaz …….
forint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztést mellékeltét képező bérleti szerződés aláírja.
Határidő: 2018. május 1.
Felelős:
polgármester

Káptalantóti, 2018. április 16.
Csom Károlyné
polgármester

1. melléklet

BÉRLETI SZERZİDÉS

Amely létrejött:
Egyrészről:

Káptalantóti Község Önkormányzata
8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.
képviseli: Csom Károlyné polgármester
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748052-15427906
Adószám: 15427906-2-19
mint Bérbeadó

Másrészről:

Ladányiné Bódi Zsuzsanna
8283 Káptalantóti, Rózsadomb u. 75.
mint Bérlő
együttesen Felek (továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek
szerint:

1. A bérleti szerződés tárgya
1.1. Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Káptalantóti 15 helyrajzi számon nyilvántartott,
kivett kultúrház és udvar megnevezésű 530 m2 nagyságú ingatlan.
2. A bérleti szerződés időtartama
2.1.

Bérbeadó az 1. pontban rögzített ingatlan udvarát 2018. május 01. napjától 2018. december 31.
napjáig bérbe adja Bérlőnek.
3. A bérleti díj

3.1.

Felek ……………….. Ft,- azaz …………………… forint összegű bérleti díjban állapodnak
meg. A bérleti díjat 2018. ……… napjáig Káptalantói Önkormányzat 11748052-15427906
SZÁMÚ költségvetési számlájára kell befizetni.

3.2.

Bérlőt terhelő kötelezettségek elmulasztása esetén Bérbeadó a Bérlőtt köteles egy alkalommal
írásban 5 napos határidő kitűzésével felszólítani kötelezettségeinek teljesítésére.
4. A Felek jogai és kötelességei

4.1.

Bérbeadó jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés fennállása alatt a Bérlő használatát
korlátozó, vagy akadályozó per, teher és igény a 15 helyrajzi számú ingatlant nem terheli.

4.2.

Bérlő jogai és kötelezettségei:
- A bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérlő köteles a 15 helyrajzi számú ingatlan állagát
megóvni.
- A 15 helyrajzi számú ingatlan tisztántartása Bérlő kötelezettsége a bérleti jogviszony
fennállása alatt.
5. A bérleti jogviszony megszűnése, megszüntetése

5.1.

Rendes felmondás
A jelen határozott időre kötött bérleti szerződést bármelyik fél rendes felmondással 30 napra
felmondhatja.

5.2.

Bérbeadó felmondási joga:
- Ha a Bérlő a Bérbeadó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a bérleti
szerződésnek egyébként nem megfelelő használatot.
- A bérleti szerződés megszűnése után Bérlő köteles a 15 helyrajzi számú ingatlan a
Bérbeadónak visszaadni.
6. Vegyes rendelkezések

6.1.

Bérbeadó a bérbe adott ingatlanon folytatott tevékenységgel összefüggésben semmiféle
felelősséggel nem tartozik.

6.2

Bérlő felel a rendeltetés ellenes használatból eredő károkért.

6.3.

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony alatt kölcsönösen együttműködve
járnak el.

6.4.

Kapcsolattartók
A felek rögzítik, hogy a bérleti jogviszony ideje alatt a kapcsolatot az alábbiakban megjelölt
személyeken keresztül tartják.
A Használatba adó részéről kijelölt kapcsolattartó személy:
neve: Csom Károlyné polgármester
telefonszám: 30/657-63-07
e-mail cím: onkormanyzat@kaptalantoti.hu
levelezési cím: 8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.
A Használatba vevő részéről kijelölt kapcsolattartó személy:
neve: Ladányiné Bódi Zsuzsanna
telefonszám:
e-mail cím:
levelezési cím: 8283 Káptalantóti, Rózsadomb u. 75.

6.5.

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul
tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és
tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban
be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.

6.6.

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás elsődleges módja elektronikus, illetőleg postai levelezés,
vagy telefonos megkeresés formájában történik.

6.8.

Egymás között minden nyilatkozatot írásban – tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax
útján – kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó
személyek részére kézbesítették.

6.9.

Felek a jelen bérleti szerződést a megkötésére irányadó jogi szabályozás betartásával és
formában módosíthatják.

6.10. Felek megállapodnak abban, hogy ha a bérleti szerződés vagy annak bármely része, vagy
rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, úgy az érvénytelenné
vagy végrehajthatatlanná vált részt vagy rendelkezést oly módon kell megváltoztatni, hogy az
azzal eredetileg elérni kívánt cél lehetőség szerint megvalósuljon.

7. Jogvita rendezése
7.1.

Felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat, amely a jelen bérleti szerződésből vagy
azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével,
hatályosságával vagy értelmezésével kapcsolatban közöttük keletkezik elsősorban peren kívül,
közvetlen tárgyalások útján maguk között próbálják rendezni.

7.2. Ha a Felek a fent meghatározott módon 30 napon belül nem tudják megoldani a megállapodás
alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a
Tapolcai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
8. Záró rendelkezések
8.1.

A megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a magyar jog egyéb
rendelkezései - különös figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben
előírtak - az irányadóak.

Jelen bérleti szerződést Felek elolvasták, azt értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írták alá.
A jelen bérleti szerződést Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete ../2018. (IV.…..)
számú határozatával jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Káptalantóti, 2018. április .

..........................................................
Ladányiné Bódi Zsuzsanna

..........................................................
Csom Károlyné
polgármester
Káptalantóti Község Önkormányzata

5. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 19-i soron következő nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Döntés 03/2 helyrajzi számú ingatlanrészek ajándékozásának
elfogadásáról
Csom Károlyné polgármester
Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintéző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
Káptalantóti Község Önkormányzata 2008-ban kezdeményezte a Káptalantóti 03 hrsz-ú ingatlanra a
részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetését.
Az akkori tulajdonosok Tamujzer László, Samu Ferenc, Takács Zoltán, Szegedi Zoltán, Hatosné
Adrián Éva, Vajai Péter és Tóth Dezső beleegyezésével és meghatalmazásával a Tapolcai
Földhivatalnál folytatott egyeztetéseket a polgármester, Istvándi Ferenc.
2008. május 6. napján felvett jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az ingatlan tulajdonosai
tulajdoni illetőségüket egy földrészletben kérik kialakítani.
Tamujzer László halálának bekövetkeztével az osztatlan közös tulajdon megszüntetés meghiúsult és
Tamujzer László tulajdona az örökösök között került elosztásra, míg a többi ingatlantulajdonos
tulajdonrészét Káptalantóti Község Önkormányzatának ajándékozták.
Tulajdonosi kötelezettségünknek eleget téve, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kezelésében lévő
ingatlan gyom-mentesítését évről-évre folyamatosan elvégezzük.
Káptalantóti Község Önkormányzata 2016 évben újra elindította a 03/2 helyrajzi számú Sabari
templomrom tulajdonjogának rendezését. A 15.114 m2 nagyságú szántó és rom területének több mint
80%-a az Önkormányzat tulajdonát képezi (127512/152928 tulajdoni hányad), ezért kértük az
ingatlantulajdonosokat, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a rájuk eső tulajdonrészre vonatkozó jogokat
és kötelezettségeket gyakorolni kívánja e.
A hosszas egyeztetések alapján 3 ingatlantulajdonos felajánlotta
Önkormányzatának a rájuk eső rész tulajdonjogát az alábbiak szerint.
Éder Ferencné tulajdoni hányada:
Kardos Ferenc tulajdoni hányada:
Pálos Gáborné tulajdoni hányada:
Összesen:

Káptalantóti

Község

2118/152928-ad
2118/152928-ad
2118/ 152928-ad
6354/152928-ad, mely mintegy 628 m2 nagyságú terület.

Dr. Baráth Mariann ügyvéddel felvettük a kapcsolatot a szükséges intézkedések megtételére, mely
alapján kérte a képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy az ajándékot el kívánja e fogadni,
illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 11.§ (2) bekezdés c) pontja és 12. § (2) bekezdése értelmében meg kell jelölni azt a célt is,
amihez szükséges az önkormányzat számára az ingatlan.
A Törvény szerint önkormányzat csak közfoglalkoztatás, szociális földprogram és településfejlesztés
céljára szerezhet tulajdont.
Az ajándékozott ingatlan tulajdoni hányadának értékét meg kell jelölni a szerződésben, melynek
meghatározásához értékbecslőt kértünk fel.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2018. (IV. …..) Képviselő-testületi határozat
1.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Káptalantóti 03/2 helyrajzi számú szántó és
rom művelési ágú ingatlan tekintetében ajándékként
felajánlott Éder Ferencné 2118/152928, Kardos Ferenc
2118/152928 és Pálos Gáborné 2118/152928 tulajdoni
hányadokat elfogadja.

2.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a felajánlott ingatlanrészeket településfejlesztés
céljára (turisztikai terület, kéktúra útvonal, pihenőhely)
kívánja hasznosítani.

3.

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási
szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős:
polgármester

Káptalantóti, 2018. április 16.
Csom Károlyné
polgármester

6. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 19-i soron következő nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Törvényességi felhívás megtárgyalása
Csom Károlyné polgármester
Lutár Mária jegyző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2018. április 4-én érkezett VEB/005/1590/2018. számú
törvényességi felhívásában tájékoztatta a Káptalantóti Község Önkormányzata jegyzőjét, hogy a
Nemzeti Jogszabálytár (NJT) önkormányzati rendelettárának felülvizsgálata során megállapította, hogy
2017. évben az önkormányzati rendeletek publikálása több esetben jogszabálysértő módon történt és
törvényességi felhívással él.
A feltárt jogszabálysértések:
- az 5/2017. (II. 15.) módosító rendelet esetében az egységes szerkezetű önkormányzati rendelet
közzétételére nem került sor,
- a 8/2017. (V. 31.) módosító rendeletet nem foglalta egységes szerkezetbe és az egységes
szerkezetű önkormányzati rendelet közzétételére nem került sor,
- a 15/2017. (XII. 15.) módosító önkormányzati rendeletének közzététele az NJT rendelettárában
nem történt meg és azt nem foglalta egységes szerkezetbe.
- A Képviselő-testület a 8/2017. (V. 31.) önkormányzati rendeletével módosította, majd a 9/2017.
(V.31.) rendeletével (zárszámadás) hatályon kívül helyezte a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.
29.) rendeletét. A jogalkotásról szóló törvény szabályai szerint a módosító rendelet feltöltését követően
kellett volna az egységes szerkezetű rendeletet publikálni, majd az egységes rendeletet – a vele
egyidőben hatályba lépő zárszámadási rendelet rendelkezései szerint - hatályon kívül helyezni.
Technikai hiba miatt a módosító rendelet közzétételét követően azonnal megtörtént a rendelet hatályon
kívül helyezése, az egységes szerkezetű rendelet publikálására az NJT felületén ekkor már nem volt
lehetőség.
- A 15/2017. (XII. 15.) költségvetést módosító önkormányzati rendelet és annak egységes szerkezete
nem került közzétételre. 2017. december hó közepén a Nemzeti Jogszabálytár szervere meghibásodott,
az egy hétig tartó adat helyreállítás ideje alatt nem működött a felület. Ez időszakban feltöltött
dokumentumok a szerver tárhelyének csökkenése, illetve a 2017. december 16-i mentésből történő
visszatöltés miatt elveszhettek. A tárhely helyreállítása után elmulasztottuk ellenőrizni a dokumentumok
meglétét és sértetlenségét.
- Az 5/2017. (II. 15.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának módosításáról alkotott rendelet
egységes szerkezetbe foglalása (2/2015. (II. 16.) és NJT-ben történő közzétételére vonatkozó
törvényességi felhívás nem aktuális, mivel e rendelet a kihirdetését követően, 2017. február hónapban
közzétételre került, így ebben az esetben nem követtünk el törvénysértést.
A 8/2017. (V. 31.) és a 15/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletek esetében a rendeleteket
feltöltöttük, azok az NJT felületén elérhetőek. Az 5/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet esetében erre
nem volt szükség, mert az már az NJT-be fel volt töltve.
A képviselő-testület a felhívásban foglaltakat a kézbesítést követő 30 napon belül köteles megvitatni.
Az intézkedésről, egyet nem értés esetén annak indokolásáról – a fenti határidőn belül - a Veszprém
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Megyei Kormányhivatalt tájékoztatni köteles, és legkésőbb 2018. május 3. napjáig gondoskodni köteles
a jogszabálysértések megszüntetéséről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényességi felhívást megtárgyalni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2018. (IV. …..) Képviselő-testületi határozat
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1590/2018.
számú, az önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytárban
történő közzétételére tett törvényességi felhívását tudomásul
vette, azzal egyetért.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője a felhívásban szereplő hiányosságokat megszüntette.
Az 8/2017. (V. 31.) módosító rendelet egységes szerkezete,
valamint a 15/2017. (XII. 15.) módosító rendelet és annak
egységes szerkezete a Nemzeti Jogszabálytárban publikálásra
került. Az 5/2017. (II. 15.) módosító rendelet egységes
szerkezetbe foglalása és közzététele 2017. február hónapban
megtörtént.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhívja a jegyzőt, hogy a felhívásban szereplő jogszabálysértő
gyakorlatot a jövőben szüntesse meg és a rendeletek
közzétételéről a nemzeti jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.
29.) Korm. rendelet 4. §-a szerint gondoskodjon.
Határidő: 2018. május 5., illetve folyamatos
Felelős: jegyző

Nemesgulács, 2018. április 13.

Csom Károlyné
polgármester
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7. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 19-én tartandó soron következő nyilvános ülésére
Tárgy:
Információátadási szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
Meghívottak: ---

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 109. § (3) bekezdése értelmében az
informatikai együttműködésre köteles szerveknek (az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontjában
megjelölt szerveknek) információátadási szabályzatot kell készíteniük és véleményezés
céljából meg kell küldeniük az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban:
Felügyelet) részére.
Az Információátadási szabályzat feladata elősegíteni az elektronikus ügyintézést biztosító
szervek, valamint a Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek informatikai
együttműködését.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt
Információátadási szabályzatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

…/2018. (IV.….) Képviselő-testületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Káptalantóti Község Önkormányzata
Információátadási szabályzatát a jegyzőkönyv
melléklete szerint elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csom Károlyné polgármester
Lutár Mária jegyző

Káptalantóti, 2018. április 12.

Csom Károlyné
polgármester
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Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási szabályzat alapadatai

1. Az együttműködő szerv alapadatai
Hivatalos teljes név

Káptalantóti község Önkormányzata

Adószám

15427906-1-19

Hivatal honlapja

http://www.kaptalantoti.hu

2. Az információátadási szabályzat alapadatai
Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése
Egyedi

Egységes
2.1.

Egységes információátadási szabályzat alapadatai

A hivatal nem készít egységes információátadási szabályzatot.
2.2.

Egyedi információátadási szabályzat alapadatai

Egyedi információátadási szabályzat
megnevezése

Információ átadási szabályzat - Szigliget község
Önkormányzata

Verzió

V1.0

Kiadás dátuma

2018. április ….

Hatályosság kezdete

2018. május …

Irányító államigazgatási szerv/országos
kamara vezetőjének jóváhagyása

Igen/Nem

I. Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó
adatátadási felületek adatai
1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helyi adóügyek szakterület
Anyakönyvi szakterület
Hagyatéki igazgatási szakterület
Ingatlanvagyon nyilvántartási tevékenység szakterület
Ipar- és kereskedelmi rendszer szakterület
Szociális igazgatás szakterület
Humán és bérügyek
Hivatali gazdálkodás, beruházás, működést érintő feladatok
Igazgatási ügyek
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2. Együttműködő szerv Helyi adóügyek szakterülete
2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
1990. évi C. törvény - a helyi adókról
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet - az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó
adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének,
elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának
szabályairól
 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
Adókivetés
Törlő határozat
Részletfizetési kérelem
 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
Nincs ilyen.
 szerződési kötelezettségek felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).
Nincs ilyen.
2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése
ASP ADÓ

Nyilvántartás
leírása
Adóadat
feldolgozás

Nyilvános

Közzététel helye

Közhiteles

nem

-

nem

Jogszabályi hivatkozás
1990. évi C. törvény
37/2015. (XII. 28.) NGM
rendelet

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Nincs ilyen.
2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid,
köznapi neve
Adózó személyes
adatai
Adózói
adótartozások
Építmény adó
Kommunális adó
Idegenforgalmi

Adat jogszaMásodlagos
Átadható
bályi meg- Elsődleges / esetén az
Nyílvá- Átadhaesetén az
nevezése, Másodlagos elsődleges
nos (I/N) tó (I/N)
átadás módja
értelmezése
forrás jelölése
Elsődleges
N
I
egyszerű

Melyik
nyilvántartásban szerepel
ASP ADÓ

Elsődleges

N

I

egyszerű

ASP ADÓ

Elsődleges
Elsődleges
Elsődleges

N
N
N

I
I
I

egyszerű
egyszerű
egyszerű

ASP ADÓ
ASP ADÓ
ASP ADÓ
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Adat jogszaMásodlagos
Átadható
Nyílvá- Átadhabályi meg- Elsődleges / esetén az
esetén az
nos (I/N) tó (I/N)
nevezése, Másodlagos elsődleges
átadás módja
értelmezése
forrás jelölése
Elsődleges
Elsődleges

N
N

I
I

Melyik
nyilvántartásban szerepel

egyszerű
egyszerű

ASP ADÓ
ASP ADÓ

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet.
A hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket Hivatali Kapun keresztül elektronikus úton
fogadja, valamint hagyományos levél alapú megkereséséket is fogad.
A Hivatal a jogszabályban meghatározott és/vagy a kérelemben szerepeltetett adatokat szolgáltatja
elektronikusan vagy hagyományos válaszlevélben a kérelmező számára, annak függvényében, hogy a
kérelmező melyik változatot használta igénye benyújtására a Hivatalhoz.
2.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
Nincs ilyen.
2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása
Nincs ilyen.
2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Nincs ilyen.
2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Nincs Ilyen.
2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Nincs Ilyen.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Nincs Ilyen.
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2.1.5.3. Elektronikus információátadási felületek, szolgáltatás ügyrendi leírásai
2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
Az információátadási szabályzat módosítása esetén a Hivatal a módosított információ átadási
szabályzatot a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Hivatal honlapján és egyúttal
elektronikus úton megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatás megszüntetése esetén a módosított információátadási szabályzatot
a Hivatal a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Hivatal honlapján és egyúttal
elektronikus úton megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
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3. Anyakönyvi szakterülete
3.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 A Hivatalnál elektronikusan ügyintés nem kezdeményezhető. Az ügyfelek a
dokumentumokat a személyes megjelenés esetén kitölthetik. Az iratok digitalizálásra
nem kerülnek.
3.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
 Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás (EAK) 2014. július 1-jén került bevezetésre,
melynek köszönhetően az anyakönyvi adatok a központi nyilvántartásban, az EAK-ban
elérhetőek. Az EAK-ban tárolt adatok így a Belügyminisztériumtól, vagy az alábbi link
segítségével igényelhetőek:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/anyakonyvi_kivonat_igenyles.html

4. Együttműködő szerv Hagyatéki igazgatási szakterülete
4.1. Információforrások regiszterének tartalma
4.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2010. évi XXXVIII. törvény - a hagyatéki eljárásról
2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről
 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
Hagyatéki leltár készítés
 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
Nincs ilyen.
 szerződési kötelezettségek felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).
Nincs ilyen.
4.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése
ASP hagyaték

Nyilvántartás
leírása
Az örökhagyó és az
örökséget képező
vagyontárgyainak
leltározása, a
törvényes és egyéb
örökösök
nyilvántartásba
vétele

Nyilvános

Közzététel helye

Közhiteles

nem

-

nem

Jogszabályi hivatkozás
2010. évi XXXVIII. törvény

4.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Nincs ilyen.
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4.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid,
köznapi neve

Az örökhagyó
személyes
adatai, utolsó
lakóhelye, a
haláleset, az
állampolgárság,
a családi állapot
és gondnokság
adatai
Az érdekeltek
személyes adatai
A hagyatékot
képező ingó,
ingatlan,
kötelezettség,
lakáshasználat,
hagyatékot
érintő vita,
hagyatéki teher
Az eljáró
közjegyző adatai
Az eljáró
földhivatal(ok)
adatai

Másodlagos
Adat jogszaÁtadható
Nyílvá- Átadhabályi meg- Elsődleges / esetén az
esetén az
nos (I/N) tó (I/N)
nevezése, Másodlagos elsődleges
átadás módja
forrás jelölése
értelmezése
Elsődleges
N
I
egyszerű

Melyik
nyilvántartásban szerepel
ASP hagyaték

Elsődleges

N

I

egyszerű

ASP hagyaték

Elsődleges

N

I

egyszerű

ASP hagyaték

Elsődleges

N

I

egyszerű

ASP hagyaték

Elsődleges

N

I

egyszerű

ASP hagyaték

4.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
4.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet.
A hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket Hivatali Kapun keresztül elektronikus úton
fogadja, valamint hagyományos levél alapú megkereséséket is fogad.
A Hivatal a jogszabályban meghatározott és/vagy a kérelemben szerepeltetett adatokat szolgáltatja
elektronikusan vagy hagyományos válaszlevélben a kérelmező számára, annak függvényében, hogy a
kérelmező melyik változatot használta igénye benyújtására a Hivatalhoz.
4.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
Nincs ilyen.
4.1.5.3.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása
Nincs ilyen.
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4.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Nincs ilyen.
4.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Nincs Ilyen.
4.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Nincs Ilyen.
4.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Nincs Ilyen.
4.1.5.3. Elektronikus információátadási felületek, szolgáltatás ügyrendi leírásai
4.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
Az információátadási szabályzat módosítása esetén a Hivatal a módosított információ átadási
szabályzatot a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Hivatal honlapján és egyúttal
elektronikus úton megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
4.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatás megszüntetése esetén a módosított információátadási szabályzatot
a Hivatal a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Hivatal honlapján és egyúttal
elektronikus úton megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
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5. Együttműködő szerv Ingatlanvagyon nyilvántartási tevékenység
szakterülete
5.1. Információforrások regiszterének tartalma
5.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet - az önkormányzatok tulajdonában lévő
ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
Ingatlanvagyon gazdálkodás
 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
Nincs ilyen.
 szerződési kötelezettségek felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).
Nincs ilyen.
5.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése
ASP Kataszter

Nyilvántartás
leírása
Az önkormányzat
tulajdonában álló
ingatlanok adatai

Nyilvános

Közzététel helye

Közhiteles

nem

-

nem

Jogszabályi hivatkozás
147/1992. (XI. 6.) Korm.
rendelet

5.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Nincs ilyen.
5.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid,
köznapi neve
Az önkormányzat
tulajdonában álló
ingatlanok adatai

Másodlagos
Adat jogszaÁtadható
Nyílvá- Átadhabályi meg- Elsődleges / esetén az
esetén az
nos (I/N) tó (I/N)
nevezése, Másodlagos elsődleges
átadás módja
forrás jelölése
értelmezése
Elsődleges
N
I
egyszerű

Melyik
nyilvántartásban szerepel
ASP Kataszter

5.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
5.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet.
A hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket Hivatali Kapun keresztül elektronikus úton
fogadja, valamint hagyományos levél alapú megkereséséket is fogad.
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A Hivatal a jogszabályban meghatározott és/vagy a kérelemben szerepeltetett adatokat szolgáltatja
elektronikusan vagy hagyományos válaszlevélben a kérelmező számára, annak függvényében, hogy a
kérelmező melyik változatot használta igénye benyújtására a Hivatalhoz.
5.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
Nincs ilyen.
5.1.5.4.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása
Nincs ilyen.
5.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Nincs ilyen.
5.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Nincs Ilyen.
5.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Nincs Ilyen.
5.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Nincs Ilyen.
5.1.5.3. Elektronikus információátadási felületek, szolgáltatás ügyrendi leírásai
5.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
Az információátadási szabályzat módosítása esetén a Hivatal a módosított információ átadási
szabályzatot a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Hivatal honlapján és egyúttal
elektronikus úton megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
5.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatás megszüntetése esetén a módosított információátadási szabályzatot
a Hivatal a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Hivatal honlapján és egyúttal
elektronikus úton megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
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6. Együttműködő szerv Ipar- és kereskedelmi rendszer szakterülete
6.1. Információforrások regiszterének tartalma
6.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet - a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet - a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeiről
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet - a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
üzletek működésének engedélyezése, tudomásul vétele
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása telepengedélyezés
 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
Nincs ilyen.
 szerződési kötelezettségek felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).
Nincs ilyen.
6.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás
leírása

ASP Ipar - ker. kereskedő, üzlet,
kereskedelmi
- üzlet

ASP Ipar - ker.
- szállás

ASP Ipar - ker.

tevékenység és a
napi fogyasztási cikk
értékesítés adatainak
nyilvántartása
szálláshely-szolgáltat
ó, szálláshely,
szálláshelyüzemeltet
ési engedély,
szálláshely ideiglenes
bezáratásának ténye
és időtartama,
szálláshely
megszűnésének
időpontja és a
megszűnés oka,
engedélyben foglalt
területi és időbeli
korlátok
nyilvántartása
kereskedő, üzlet,
kereskedelmi

Közzététel
helye

Közhiteles

részben

Hivatal
honlapja

nem

210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet

részben

Hivatal
honlapja

nem

239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet

részben

Hivatal

nem

57/2013. (II. 27.) Korm.

Nyilvános
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tevékenység és a
napi fogyasztási cikk
értékesítés adatainak
nyilvántartása

honlapja

rendelet

6.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Nincs ilyen.
6.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid,
köznapi neve
Kereskedelmi
egységek adatai
Szálláshelyek
adatai
Telephelyek
adatai

Másodlagos
Adat jogszaÁtadható
Nyílvá- Átadhabályi meg- Elsődleges / esetén az
esetén az
nos (I/N) tó (I/N)
nevezése, Másodlagos elsődleges
átadás módja
forrás jelölése
értelmezése
Elsődleges
N
I
egyszerű
Elsődleges

N

I

egyszerű

Elsődleges

N

I

egyszerű

Melyik
nyilvántartásban szerepel
ASP Ipar - ker. üzlet
ASP Ipar - ker. szállás
ASP Ipar - ker. telep

6.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
6.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet.
A hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket Hivatali Kapun keresztül elektronikus úton
fogadja, valamint hagyományos levél alapú megkereséséket is fogad.
A Hivatal a jogszabályban meghatározott és/vagy a kérelemben szerepeltetett adatokat szolgáltatja
elektronikusan vagy hagyományos válaszlevélben a kérelmező számára, annak függvényében, hogy a
kérelmező melyik változatot használta igénye benyújtására a Hivatalhoz.
6.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
Nincs ilyen.
6.1.5.5.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása
Nincs ilyen.
6.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Nincs ilyen.
6.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Nincs Ilyen.
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6.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Nincs Ilyen.
6.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Nincs Ilyen.
6.1.5.3. Elektronikus információátadási felületek, szolgáltatás ügyrendi leírásai
6.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
Az információátadási szabályzat módosítása esetén a Hivatal a módosított információ átadási
szabályzatot a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Hivatal honlapján és egyúttal
elektronikus úton megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
6.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatás megszüntetése esetén a módosított információátadási szabályzatot
a Hivatal a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Hivatal honlapján és egyúttal
elektronikus úton megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
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7. Együttműködő szerv Szociális igazgatás szakterület
7.1. Információforrások regiszterének tartalma
7.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
támogatás megállapítása
támogatás megállapításra vonatkozó kérelem elutasítása
 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
Nincs ilyen.
 szerződési kötelezettségek felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).
Nincs ilyen.
7.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése
Szociális
rendszer

Nyilvántartás leírása

Nyilvános

Közzété-tel
helye

Közhi-teles

A települési
önkormányzat
képviselő-testületének
feladat és hatáskörébe
tartozó szociális
ellátásokra való
jogosultság
megállapítása, az
ellátások biztosítása,
fenntartása és
megszüntetése céljából
vezetett nyilvántartás

nem

-

nem

Jogszabályi
hivatkozás
1993. évi III. törvény

7.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Nincs ilyen.
7.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid,
köznapi neve

Adat jogszaMásodlagos
Átadható
Nyílvá- Átadhabályi meg- Elsődleges / esetén az
esetén az
nos (I/N) tó (I/N)
nevezése, Másodlagos elsődleges
átadás módja
értelmezése
forrás jelölése
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Adat rövid,
köznapi neve
Települési
támogatás:
lakásfenntartási
támogatás adatai
Települési
támogatás: ápolási
támogatás adatai
Települési
támogatás:
rendkívüli
települési
támogatás adatai
Települési
támogatás: otthon
–támogatás adatai
Települési
támogatás: krízistámogatás adatai
Települési
támogatás:
gyógyszerköltség
támogatás adatai
Települési
támogatás: fűtési
támogatás adatai
Települési
támogatás:
temetési
támogatás adatai
Települési
támogatás:
újszülöttek
támogatása adatai
Települési
támogatás:
iskolakezdési
támogatás adatai
Települési
támogatás:
köztemetés adatai
Rendkívüli
települési
támogatás adatai
Lakásfenntartási
támogatás adatai
Fűtési támogatás:
adatai
Szociális
szolgáltatások:
étkeztetés adatai

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

Melyik
Adat jogszaMásodlagos
Átadható
Nyílvá- Átadhanyilvántartásbályi meg- Elsődleges / esetén az
esetén az
nos (I/N) tó (I/N)
ban szerepel
nevezése, Másodlagos elsődleges
átadás módja
értelmezése
forrás jelölése
Elsődleges
N
I
egyszerű
Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

egyszerű

Szociális rendszer
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Adat rövid,
köznapi neve
Szociális
szolgáltatások:
házi
segítségnyújtás
adatai
Szociális
szolgáltatások:
családsegítés
adatai
Gyermekvédelmi
szolgáltatások:
gyermekjóléti
szolgáltatás adatai
Gyermekvédelmi
szolgáltatások:
Gyermekek
napközbeni
ellátása adatai

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal

Melyik
Adat jogszaMásodlagos
Átadható
Nyílvá- Átadhanyilvántartásbályi meg- Elsődleges / esetén az
esetén az
nos (I/N) tó (I/N)
ban szerepel
nevezése, Másodlagos elsődleges
átadás módja
értelmezése
forrás jelölése
N
I
egyszerű
Szociális rendszer
Elsődleges

Elsődleges

N

I

Egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

Egyszerű

Szociális rendszer

Elsődleges

N

I

Egyszerű

Szociális rendszer

7.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
7.1.6.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet.
A hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket Hivatali Kapun keresztül elektronikus úton
fogadja, valamint hagyományos levél alapú megkereséséket is fogad.
A Hivatal a jogszabályban meghatározott és/vagy a kérelemben szerepeltetett adatokat szolgáltatja
elektronikusan vagy hagyományos válaszlevélben a kérelmező számára, annak függvényében, hogy a
kérelmező melyik változatot használta igénye benyújtására a Hivatalhoz.
7.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
Nincs ilyen.
7.1.5.6.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása
Nincs ilyen.
7.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Nincs ilyen.
7.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Nincs Ilyen.
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7.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Nincs Ilyen.
7.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Nincs Ilyen.
7.1.5.3. Elektronikus információátadási felületek, szolgáltatás ügyrendi leírásai
7.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
Az információátadási szabályzat módosítása esetén a Hivatal a módosított információ átadási
szabályzatot a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Hivatal honlapján és egyúttal
elektronikus úton megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
7.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatás megszüntetése esetén a módosított információátadási szabályzatot
a Hivatal a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Hivatal honlapján és egyúttal
elektronikus úton megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
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8. Humán és bérügyek
8.1. Információforrások regiszterének tartalma
8.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2011. évi CXCIX. törvény - a közszolgálati tisztviselőkről
1992. évi XXXIII. törvény - a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
köztisztviselői jogviszony létrehozása, megszűntetése
közalkalmazotti jogviszony létrehozása, megszüntetése
munkaviszony létrehozása, megszűntetése
 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
Nincs ilyen.
 szerződési kötelezettségek felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).
Nincs ilyen.
8.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése
Személyi
nyilvántartás

Nyilvántartás
leírása
Hivatali dolgozók
munkaügyi
nyilvántartása

Nyilvános

Közzététel helye

Közhiteles

N

-

N

Jogszabályi hivatkozás
2011. évi CXCIX. törvény
1992. évi XXXIII. törvény
2012. évi I. törvény

8.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Nincs ilyen.
8.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid,
köznapi neve
Bérszámfejtés
adatai

Adat jogszaMásodlagos
Átadható
Nyílvá- Átadhabályi meg- Elsődleges / esetén az
esetén az
nos (I/N) tó (I/N)
nevezése, Másodlagos elsődleges
átadás módja
értelmezése
forrás jelölése
Elsődleges
N
I
egyszerű
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8.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
7.1.7.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A Hivatal önálló információátadás igénybevételére szolgáló felületet nem működtet.
A hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket Hivatali Kapun keresztül elektronikus úton
fogadja, valamint hagyományos levél alapú megkereséséket is fogad.
A Hivatal a jogszabályban meghatározott és/vagy a kérelemben szerepeltetett adatokat szolgáltatja
elektronikusan vagy hagyományos válaszlevélben a kérelmező számára, annak függvényében, hogy a
kérelmező melyik változatot használta igénye benyújtására a Hivatalhoz.
8.1.5.2. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
Nincs ilyen.
8.1.5.7.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása
Nincs ilyen.
8.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Nincs ilyen.
8.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Nincs Ilyen.
8.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Nincs Ilyen.
8.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Nincs Ilyen.
8.1.5.3. Elektronikus információátadási felületek, szolgáltatás ügyrendi leírásai
8.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
Az információátadási szabályzat módosítása esetén a Hivatal a módosított információ átadási
szabályzatot a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Hivatal honlapján és egyúttal
elektronikus úton megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
8.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje
Az információátadási szolgáltatás megszüntetése esetén a módosított információátadási szabályzatot
a Hivatal a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Hivatal honlapján és egyúttal
elektronikus úton megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
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9. Az
információátadási
közzétételének rendje
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szabályzat módosításának

és

Az Eüsztv. szerint a jelen Szabályzatot annak módosítására okot adó körülmény bekövetkezésétől
számított 30 napon belül kell módosítani az alábbiak szerint:
A fentiek szerinti körülmény bekövetkezésének észlelését követő 10 napon belül a Hivatal a
Szabályzat módosításához szükséges információkat összegyűjti, majd a rá következő 10 napon belül
elkészíti a szükséges módosításokat.
A jegyző a módosításokkal elkészült új szabályzatot 5 napon belül jóváhagyja és intézkedik annak
Eüsztv. szerinti közzététele és az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére történő bejelentése
tekintetében, legalább a módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal.
Az információátadási szabályzat illetve módosítása legkorábban a közzétételét követő 15. napon
léphet hatályba.
A módosítást közzé kell tenni a Hivatal hivatalos honlapján, valamint az együttműködő szervek
számára fenntartott felületen.

10.

Az információátadási szolgáltatások megszüntetésének rendje

Jelen Szabályzat szerinti információátadási szolgáltatás megszűntetésre kerül:
a. a hatáskör megszűnésekor vagy más szervhez történő áttelepítéskor;
b. amennyiben az információ kikerül a jelen Szabályzatban foglalt információk köréből.
Az információátadási szolgáltatást a fenti feltétel(ek) fennállása esetén a megszüntetésre okot adó
körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megszünteti.
A megszüntetés tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a jegyző bejelenti az
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, továbbá intézkedik a megszüntetés tényének a Hivatal
honlapján, valamint az együttműködő szervek számára fenntartott felületen történő közzétételéről.

11.

A Szabályzat nyilvánossága

Jelen Szabályzat egyetlen részének nyilvános közzététele sem veszélyezteti az információbiztonságot.
A Hivatal Információbiztonsági Szabályzatával harmonizál.

Szigliget, 2018. április 19.

Lutár Mária
jegyző
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Záradék:
Ez a Szabályzat 2018. 04.20. napján került kifüggesztésre a Hivatal hirdetőtábláján. illetve a
www.kaptalantoti.hu portálon az Önkormányzat/Hatályos rendeletek, szabályzatok menüpontban.
A Szabályzat hatályba lépésének napja 2018. 04.21.

A Szabályzatot Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2018. (IV. 19.)
önkormányzati határozatával fogadta el.
Lutár Mária
jegyző
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