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Bevezetés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 65. § (1) bekezdésében megállapított
felhatalmazás, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.)
Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: E-ügyintézési rendelet), Ceglédi Közös Önkormányzati
Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), mint Cegléd Város Önkormányzata, valamint Kőröstetétlen
Község Önkormányzata operatív feladatait ellátó szervre az elektronikusan intézhető ügyekre
vonatkozóan egyedi információátadás szabályait az alábbiak szerint határozom meg:
I.

Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási szabályzat
alapadatai

1.

Az együttműködő szerv alapadatai

Hivatalos teljes név

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Adószám

15394772-2-13

2.

Az információátadási szabályzat alapadatai
Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése

Egységes
Egyedi információátadási szabályzat
megnevezése
Verzió

Egyedi
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Információátadási Szabályzata
v1.0

Kiadás dátuma
Hatályosság kezdete
Irányító államigazgatási szerv/országos
kamara vezetőjének jóváhagyása

2017. december 13.
2018. január 1.
Igen/Nem

3.

Az információátadási szabályzat célja

Az információátadási szabályzat alapvető célja, hogy egységes szerkezetbe foglalja a Hivatal
valamint más, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a Kormány által kijelölt
közfeladatot ellátó szervek (a továbbiakban: együttműködő szerv) jogszabályban előírt vagy
lehetővé tett egymás közötti kapcsolattartására, információátadásaira, valamint az egymás
közötti információátadással járó ügyek intézésére, és eljárások során az e szabályzatban
meghatározottak szerinti informatikai együttműködésre kell alkalmazni.
A szabályzat az alábbi információkra terjed ki:
•
•
•
•
•
•
•

a Hivatal által közhitelesen nyilvántartott adatokra,
a Hivatal által az ügy érdemében meghozott döntésekre,
a közigazgatási hatóságok által kiadott szakhatósági állásfoglalásokra,
azon szerződésekre, amelyek tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír
elő,
függetlenül attól, hogy azokat közhitelesen tartják-e nyilván, azon információkra, amelyek
tekintetében a Hivatal automatikus információátadás útján történő információátadási
szolgáltatás működtetésére köteles,
a Hivatal által működtetett automatikus információátadási felület adatait, és azt, hogy az
információátadási felület alkalmazásával, mely adatok átadására, továbbá milyen feltételek
mellett kerülhet sor,
az információk elektronikus úton történő továbbításának feltételeit,
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•

az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító
ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását,
az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk adat- és
iratmegnevezések jegyzéke szerinti megnevezését,
az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárást, valamint ezen belül
az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának a rendjét, valamint
az egyes információátadási szolgáltatások megszüntetésének a rendjét.

4.

Az információátadási szabályzat hatálya

•
•
•

Az információátadási szabályzatot Cegléd Város Önkormányzata, valamint Kőröstetétlen
Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) operatív feladatait ellátó szerveként
a Hivatal más együttműködő szervezet közötti az E-ügyintézési törvényben és más
jogszabályban előírt, vagy lehetővé tett kapcsolattartására, információátadásaira, valamint az
egymás közötti információátadással járó ügyek intézésére és az eljárások során érvényesülő
informatikai együttműködésére kell alkalmazni.
5.

Az informatikai együttműködésre vonatkozó alapelvek, előírások

A Hivatal az általa kezelt, és nyilvántartott információk más együttműködő szerv részére történő
átadásánál, valamint más együttműködő szervnél kezelt információk a Hivatal részéről történő
átvételénél az E-ügyintézési törvényben meghatározott alapelvek betartásával kell eljárni.
Ennek megfelelően:
•

•
•

•

•
•

•

•

A Hivatal adott ügy elintézéséhez vagy a feladatának ellátásához szükséges, más
együttműködő szervnél keletkezett, vagy más együttműködő szerv által már beszerzett
információt, döntést, nyilatkozatot az ügyfél terhelése nélkül maga kell, hogy beszerezze a
másik együttműködő szervtől.
A Hivatal és más együttműködő szervek – ha azt törvény nem zárja ki – egymással
elektronikus úton kommunikálnak.
A Hivatal az elektronikus információs rendszerüket úgy kötelesek kialakítani, vagy meglévő
rendszerüket úgy kell fejleszteniük, hogy az alkalmas legyen az informatikai
együttműködésük megvalósítására.
A Hivatalnak az informatikai együttműködése során a kockázatokkal és a költségekkel
arányos, információbiztonsági követelményeknek megfelelő megoldást kell, hogy
alkalmazza.
Az informatikai együttműködés - az igazoltan felmerülő költségek jogszabályban előírt
megtérítésén felül - főszabályként nem köthető ellenérték fizetéséhez.
Az informatikai együttműködés során az E-ügyintézési törvény rendelkezéseit a személyes
adatok kezelésére vonatkozó más törvényekben meghatározott szabályok betartásával kell
alkalmazni.
Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az együttműködő szervnél
rendelkezésre álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél
hozzájárulását vélelmezni kell a személyes adatnak az eljáró elektronikus ügyintézést
biztosító szerv részére történő továbbításához, valamint az e szerv általi, az ügy
elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez, ha az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről az ügyfelet az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) megfelelő módon tájékoztatta.
A Hivatal, mint együttműködő szerv köteles biztosítani, hogy az érintett személy a
személyes adatainak forrásáról és továbbításáról tájékoztatást kaphasson.
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II.

Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó adatátadási felületek
adatai

1.

A Hivatal szakterületei (ügycsoportjai)
•
•
•
•
•
•
•

2.

Helyi adóügyek,
Szociális ügyek,
Igazgatási ügyek,
Településrendezési ügyek,
Építési ügyek,
Anyakönyvi ügyek,
Településüzemeltetési ügyek,

A Hivatal helyi adóügyek szakterülete

2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
•

•

•
•

Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
 „A helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvény,
 „Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára
behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának,
valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól"
szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet.
A Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
 adókivetés,
 méltányossági, részletfizetési kérelem,
 adóigazolás kiállítása,
 adók módjára behajtandó köztartozások kezelése,
 túlfizetési visszautalási, átvezetési kérelmek,
 adó- és értékbizonyítvány kiadása.
A Hivatala helyi adók ügyében nem ad ki szakhatósági állásfoglalást.
Azon együttműködő szervek tekintetében, melyeknek operatív feladatait a Hivatal látja
el, jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget.
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése
ÖNKADÓ

Nyilvántartás leírása
A helyi adózók törzsadatait,
egyedi adatait,
adótartozásait, adószámláit
tartalmazó nyilvántartás.

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Nem

-

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat
Átadható esetén az
Közhiteles adat
jogszabályi
Nyilvános
Átadható
átadás módja
rövid, köznapi neve megnevezése,
(I/N)
(I/N)
(Egyszerű/Automatik
értelmezése
us)
-

Közhiteles
(Igen/Részben/Ne
m)
Nem

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

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
Adat
Másodlagos
Átadható
jogszabályi Elsődleges
esetén az
esetén az
Adat rövid,
Nyilván Átadhat
megnevezés /Másodlag
elsődleges
átadás módja
köznapi neve
os (I/N)
ó (I/N)
e,
os
forrás
(Egyszerű/
értelmezése
jelölése
Automatikus)
Adózó neve
Elsődleges
N
N
Adózó lakcíme
Elsődleges
N
N
Adózó adószámlái
Elsődleges
N
N
Adózói tartozások
Elsődleges
N
N
-

-

Melyik
nyilvántartásb
an szerepel

ÖNKADÓ
ÖNKADÓ
ÖNKADÓ
ÖNKADÓ
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
A Hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket a Központi Rendszer Hivatali Kapuján
keresztül fogadja közvetlenül, vagy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a
továbbiakban: NISZ Zrt.) által biztosított e-Papír szolgáltatáson keresztül.
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet az ügycsoport tekintetében.
2.1.5.2. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk
köre, leírása
Kötelezőe
Egyéb
Leíró adat
n
Adat
Adat
tartalmi,
(adatmező)
Adat típusa
átadandó
hossza
formátuma
kezelési
megnevezése
adat?
információk
(I/N)
2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A Hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszer Hivatali Kapuján keresztül fogadja, és teljesíti, ahol a Hivatal rövid neve cegpohiv.
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának esetében a Hivatal kőröstetétleni telephelyéhez
tartozó hivatali kapun keresztül is fogadja, és teljesíti az információátadásra vonatkozó
igényeket, ahol a hivatali kapu rövid neve ktetetlen.
Az információátadásra vonatkozó igényeket továbbá az e-Papír szolgáltatáson keresztül is
fogadja a Hivatal, ahol Cegléd tekintetében címzettként Cegléd Város Önkormányzatát,
Kőröstetétlen tekintetében címzettként Kőröstetétlen Község Önkormányzatát kell megadni.
Az e-Papír szolgáltatáson keresztül megküldött adatigénylések a címzett hivatali kapujába
érkeznek meg.
A Hivatal számára a hivatali kapun keresztül megküldött adatigénylést a belső szervezeti
egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal bíró
szervezettől érkezett-e. A vizsgálat eredményének függvényében, amennyiben szükséges
hiánypótlást kezdeményezünk. Amennyiben nem kell hiánypótlást kezdeményezni, és indokolt
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelem vonatkozásában a teljesítést
végrehajtja.
Az adatigénylés beérkezéséről a központi rendszer visszaigazolást küld a feladónak, mely
tartalmazza annak kézbesítettségének időpontját.
2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer, illetve az e-Papír szolgáltatás elérhető a világ
bármelyik pontjáról, az interneten keresztül a hét minden napján, 0-24 óráig. Az adatátadás
biztonságos elektronikus csatornájaként szolgáló szolgáltatás éves rendelkezésre állása 98%.
2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az információátadási szolgáltatás keretében átadott információk hitelességének,
megfelelőségének ellenőrzését a feladat elvégzésével megbízott ügyintéző végzi. Az átadásra
szánt dokumentumot a kiadmányozó aláírásával, és pecséttel hitelesíti, majd az irat
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digitalizálása után a NISZ Zrt. által biztosított Azonosításra Visszavezetett
Dokumentumhitelesítési (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatással elektronikusan is hitelesíti.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása
esetén
A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik együttműködő szervet sem értesíti.
Minden adatkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető
érvényes adatok alapján kerül kiszolgálásra. Az adatokon bekövetkezett változásokról új
adatigénylés esetén értesülhet a kérelmező együttműködő szerv. Minden adatigénylés esetén
a Hivatal megadja az átadott információk hitelességének időpontját.
3.

A Hivatal szociális ügyek szakterülete

3.1. Információforrások regiszterének tartalma
3.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
•

•

•

Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
 „A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény,
 „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" szóló 1997. évi XXXI.
törvény.
A Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, megszüntetése,
elutasítása,
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás
megállapítása, megszűntetése, elutasítása,
 hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,
 köztemetés,
 települési támogatás – lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez megállapítása, megszűntetése, elutasítása,
 rendkívüli települési támogatás megállapítása, megszűntetése, elutasítása.
A Hivatal a szociális igazgatás kapcsán nem ad ki szakhatósági állásfoglalást.

Azon együttműködő szervek tekintetében, melyeknek operatív feladatait a Hivatal látja el,
jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget.
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3.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

szociális ügyek
nyilvántartása

A jogosultság
megállapítása, az ellátások
biztosítása, fenntartása és
megszüntetése céljából
vezetett nyilvántartás

Részben

gyermekvédelmi ügyek
nyilvántartása

A gyámhatóság által a
hatáskörébe tartozó
ellátásra való jogosultság
megállapításához,
megváltoztatásához és
megszüntetéséhez vezetett
nyilvántartás.

Részben

Közzététel
helye
A Nemzeti
Rehabilitációs és
Szociális Hivatal
által üzemeltetett
Pénzbeli és
természetbeni
ellátások
rendszere (PTR)
A Nemzeti
Rehabilitációs és
Szociális Hivatal
által üzemeltetett
Pénzbeli és
természetbeni
ellátások
rendszere (PTR)

3.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat
Közhiteles adat rövid,
jogszabályi
Nyilvános
Átadható (I/N)
köznapi neve
megnevezése,
(I/N)
értelmezése
szociális ellátás
szociális ellátás
N
I
megnevezése
megnevezése
szociális ellátás jogcíme
jogcíme
N
I

Közhiteles
Jogszabályi
(Igen/Részben/Ne
hivatkozás
m)
Részben
1993. évi III. tv.

Részben

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)
Egyszerű
Automatikus

szociális ellátás összege

összege

N

I

Automatikus

szociális ellátás
megállapítására,
megváltoztatására,

megállapítására,
megváltoztatására,
megszűnésére

N

I

Automatikus

1997. évi XXXI. tv.

Melyik
nyilvántartásban
szerepel
szociális ügyek
nyilvántartása
szociális ügyek
nyilvántartása
szociális ügyek
nyilvántartása
szociális ügyek
nyilvántartása
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megszűnésére vagy
megszüntetésére
vonatkozó adatok
szociális ellátás
megszűnésének vagy
megszüntetésének
jogcíme
szociális ellátás jogerőre
emelkedésének időpontja
szociális ellátás ellátással
kapcsolatos döntéseket
pénzbeli és
természetbeni ellátás
esetén a pénzbeli és
természetbeni ellátás
megnevezése

pénzbeli és
természetbeni ellátás
jogcíme
pénzbeli és
természetbeni ellátás
összege és az ellátás
megállapítására,
megváltoztatására,
megszüntetésére
vonatkozó adatok
pénzbeli és
természetbeni ellátás
megszüntetésének
jogcíme

vagy
megszüntetésére
vonatkozó adatok
megszűnésének
vagy
megszüntetésének
jogcíme
jogerőre
emelkedésének
időpontja
ellátással
kapcsolatos
döntéseket
pénzbeli és
természetbeni
ellátás esetén a
pénzbeli és
természetbeni
ellátás
megnevezése
jogcíme
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N

I

Automatikus

szociális ügyek
nyilvántartása

N

I

Automatikus

szociális ügyek
nyilvántartása

N

I

Automatikus

gyermekvédelmi ügyek
nyilvántartása

N

I

Automatikus

gyermekvédelmi ügyek
nyilvántartása

N

I

Automatikus

gyermekvédelmi ügyek
nyilvántartása

összege és az
ellátás
megállapítására,
megváltoztatására,
megszüntetésére
vonatkozó adatok

N

I

Automatikus

gyermekvédelmi ügyek
nyilvántartása

a megszüntetés
jogcíme

N

I

Automatikus

gyermekvédelmi ügyek
nyilvántartása
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pénzbeli és
természetbeni ellátás
jogerőre emelkedésének
időpontja

jogerőre
emelkedésének
időpontja

N

I

Automatikus

3.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
Adat
Másodlagos
Adat rövid, köznapi
jogszabályi
Elsődleges/M
esetén az
Nyilvános Átadható
neve
megnevezése,
ásodlagos
elsődleges
(I/N)
(I/N)
értelmezése
forrás jelölése
Családi és utónév
Családi és
Elsődleges
N
I
utónév

gyermekvédelmi ügyek
nyilvántartása

Átadható esetén
az átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)
Automatikus

születési családi és
utónév

születési családi Elsődleges
és utónév

N

I

Automatikus

születési hely

születési hely

Elsődleges

N

I

Automatikus

születési idő

születési idő

Elsődleges

N

I

Automatikus

anyja születési családi
és utóneve

anyja születési
családi és
utóneve
belföldi lakóvagy
tartózkodási
hely
Társadalombizt
osítási
Azonosító Jel
a jogosult
állampolgárság
át, illetve

Elsődleges

N

I

Automatikus

Elsődleges

N

I

Automatikus

Elsődleges

N

I

Automatikus

Elsődleges

N

I

Automatikus

belföldi lakó- vagy
tartózkodási hely

Társadalombiztosítási
Azonosító Jel
a jogosult
állampolgárságát,
illetve bevándorolt,
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Melyik
nyilvántartás
ban szerepel
szociális
ügyek
nyilvántartása
szociális
ügyek
nyilvántartása
szociális
ügyek
nyilvántartása
szociális
ügyek
nyilvántartása
szociális
ügyek
nyilvántartása
szociális
ügyek
nyilvántartása
szociális
ügyek
nyilvántartása
szociális
ügyek
nyilvántartása
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letelepedett, menekült,
oltalmazott vagy
hontalan jogállása

a szociális ellátás
megállapítása során
figyelembe vett, egy
főre vagy egy
fogyasztási egységre
jutó jövedelem
összege

az ellátás jogosulatlan
és rosszhiszemű
igénybevételét
megállapító jogerős
döntés esetén az
érintett ellátás
megnevezését és az
ellátás megtérítendő
összege

a támogatott
szolgáltatást
szolgáltatási vagy
közszolgáltatási
szerződés alapján
szerződőként igénybe
vevő fogyasztónak és

bevándorolt,
letelepedett,
menekült,
oltalmazott vagy
hontalan
jogállása
a szociális
ellátás
megállapítása
során
figyelembe vett,
egy főre vagy
egy fogyasztási
egységre jutó
jövedelem
összege
az ellátás
jogosulatlan és
rosszhiszemű
igénybevételét
megállapító
jogerős döntés
esetén az
érintett ellátás
megnevezését
és az ellátás
megtérítendő
összege
a támogatott
szolgáltatást
szolgáltatási
vagy
közszolgáltatási
szerződés
alapján
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Elsődleges

N

I

Automatikus

szociális
ügyek
nyilvántartása

Elsődleges

N

I

Automatikus

szociális
ügyek
nyilvántartása

Elsődleges

N

I

Automatikus

szociális
ügyek
nyilvántartása
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a fogyasztási helynek
a szolgáltató általi
azonosításához
szükséges adat

a lakáscélú
kölcsönszerződés
adósának és
adóstársának a
kölcsönt nyújtó
pénzintézet általi
azonosításához
szükséges adat
a gyermek, a fiatal
felnőtt, a szülő vagy
más törvényes
képviselő, illetve
tartásra köteles
személy családi és
utóneve
születési családi és
utóneve
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szerződőként
igénybe vevő
fogyasztónak és
a fogyasztási
helynek a
szolgáltató általi
azonosításához
szükséges adat
a lakáscélú
Elsődleges
kölcsönszerződ
és adósának és
adóstársának a
kölcsönt nyújtó
pénzintézet
általi
azonosításához
szükséges adat
a gyermek, a
Elsődleges
fiatal felnőtt, a
szülő vagy más
törvényes
képviselő, illetve
tartásra köteles
személy családi
és utóneve
születési családi Elsődleges
és utóneve

N

I

Automatikus

szociális
ügyek
nyilvántartása

N

I

Automatikus

gyermekvédel
mi ügyek
nyilvántartása

N

I

Automatikus

gyermekvédel
mi ügyek
nyilvántartása
gyermekvédel
mi ügyek
nyilvántartása
gyermekvédel
mi ügyek
nyilvántartása

születési hely, ideje

születési hely,
ideje

Elsődleges

N

I

Automatikus

anyja születési családi
és utóneve

anyja születési
családi és
utóneve

Elsődleges

N

I

Automatikus
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anyja
társadalombiztosítási
azonosító jele

anyja
társadalombizto
sítási azonosító
jele
a Magyarországon
a
tartózkodás jogcíme
Magyarországo
n tartózkodás
jogcíme
hozzátartozó esetén a hozzátartozó
rokoni kapcsolat
esetén a rokoni
kapcsolatot
a jogosultsági
a jogosultsági
feltételekre és az
feltételekre és
azokban
az azokban
bekövetkezett
bekövetkezett
változásokra
változásokra
vonatkozó adatok
vonatkozó
adatok
a jogosultság
a jogosultság
megállapításához
megállapításáh
szükséges jövedelmi
oz szükséges
adatok
jövedelmi
adatok
a gyermek, a
a gyermek, a
nagykorúvá vált
nagykorúvá vált
gyermek, a fiatal
gyermek, a
felnőtt hátrányos vagy fiatal felnőtt
halmozottan hátrányos hátrányos vagy
halmozottan
helyzetének
hátrányos
megállapítása
helyzetének
megállapítása
a hátrányos,
a hátrányos,
halmozottan hátrányos halmozottan
hátrányos

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődleges

N

I

Automatikus

gyermekvédel
mi ügyek
nyilvántartása

Elsődleges

N

I

Automatikus

gyermekvédel
mi ügyek
nyilvántartása

Elsődleges

N

I

Automatikus

Elsődleges

N

I

Automatikus

gyermekvédel
mi ügyek
nyilvántartása
gyermekvédel
mi ügyek
nyilvántartása

N

I

Automatikus

gyermekvédel
mi ügyek
nyilvántartása

Elsődleges

N

I

Automatikus

gyermekvédel
mi ügyek
nyilvántartása

Elsődleges

N

I

Automatikus

gyermekvédel
mi ügyek
nyilvántartása

Másodlagos

Ügyfél
munkáltatója/
Magyar
Államkincstár
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3.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
A szociális törvény által szabályozott nyilvántartásokból a szociális hatáskört gyakorló szervek,
a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az
egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, a kincstár, a bíróság, az ügyészség, a
nyomozó hatóság, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények (a továbbiakban együtt: adatigénylésre jogosult szervek) részére, eseti
megkeresésük alapján, törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából továbbíthatók az
általuk törvény alapján kezelhető adatok. A gyermekvédelmi törvényben szabályozott
nyilvántartásokból a személyes adatok felhasználására a miniszter, a helyi önkormányzat, a
gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási hatáskört, illetve szociális hatáskört gyakorló szerv, a
személyes gondoskodást nyújtó személy és intézmény, köznevelési és felsőoktatási intézmény,
az ügyészség, a nyomozó hatóság, az ingatlan-nyilvántartási szerv, valamint pénzintézet,
külföldi hatóság és bíróság jogosult a törvényben meghatározott módon és mértékben.
3.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
Azonosító

Együttműködés
formája

Gyakoriság

Nyilvános
/Nem
nyilvános
nem
nyilvános

Nem nyilvános
esetén a jelölés
indoklása
automatikus
real-time
WINSZOCJogszabály határozza
PTR
meg a hozzáférések
Interfész
jogosultságát.
A Hivatal az információátadásra vonatkozó további igényeket a Központi Rendszer Hivatali
Kapuján keresztül fogadja közvetlenül, vagy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a
továbbiakban: NISZ Zrt.) által biztosított e-Papír szolgáltatáson keresztül.
3.1.5.2. WINSZOC-PTR Interfész elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki
leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
A szabályzat e részében nevezett elektronikus információátadási felület interfészes kapcsolaton
keresztül biztosít információátadást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
működtetésében lévő PTR felületnek, a felület működtetője által előírt módon, ezért annak
műszaki leírását az azt üzemeltető együttműködő szervezet információátadási szabályzatában
kerül rögzítésre.
3.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk
köre, leírása
Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése a PTR felület
működtetője által előírt adattartalommal valósul meg. Ezen felület adattartalma a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal információátadási szabályzatában kerül rögzítésre.
3.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A felületen átadott információk továbbítását jogszabály írja elő, mely interfész kapcsolaton
keresztül automatikusan valós időben valósul meg.
A Hivatal az információátadásra vonatkozó egyéb igényeket a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszer Hivatali Kapuján keresztül fogadja, és teljesíti, ahol a Hivatal rövid neve cegpohiv.
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának esetében a Hivatal kőröstetétleni telephelyéhez
tartozó hivatali kapun keresztül is fogadja, és teljesíti az információátadásra vonatkozó
igényeket, ahol a hivatali kapu rövid neve ktetetlen.
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Az információátadásra vonatkozó igényeket továbbá az e-Papír szolgáltatáson keresztül is
fogadja a Hivatal, ahol Cegléd tekintetében címzettként Cegléd Város Önkormányzatát,
Kőröstetétlen tekintetében címzettként Kőröstetétlen Község Önkormányzatát kell megadni. Az
e-Papír szolgáltatáson keresztül megküldött adatigénylések a címzett hivatali kapujába
érkeznek meg.
A Hivatal számára a hivatali kapun keresztül megküldött adatigénylést a belső szervezeti
egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal bíró
szervezettől érkezett-e. A vizsgálat eredményének függvényében, amennyiben szükséges
hiánypótlást kezdeményezünk. Amennyiben nem kell hiánypótlást kezdeményezni, és indokolt
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelem vonatkozásában a teljesítést
végrehajtja.
Az adatigénylés beérkezéséről a központi rendszer visszaigazolást küld a feladónak, mely
tartalmazza annak kézbesítettségének időpontját.
3.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Az interfészen keresztüli informatikai együttműködési szolgáltatás rendelkezésre állás Hivatali
munkaidőben biztosított.
A hivatali kapura beérkező adatigénylések tekintetében a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszer, illetve az e-Papír szolgáltatás elérhető a világ bármelyik pontjáról, az interneten
keresztül a hét minden napján, 0-24 óráig. Az adatátadás biztonságos elektronikus
csatornájaként szolgáló szolgáltatás éves rendelkezésre állása 98%.
3.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az információátadási szolgáltatás keretében átadott információk hitelességének,
megfelelőségének ellenőrzését a feladat elvégzésével megbízott ügyintéző végzi.
A hivatali kapun keresztüli átadásra szánt dokumentumot a kiadmányozó aláírásával, és
pecséttel hitelesíti, majd az irat digitalizálása után a NISZ Zrt. által biztosított Azonosításra
Visszavezetett Dokumentumhitelesítési (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatással elektronikusan
is hitelesíti.
3.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
A WINSZOC-PTR Interfészen keresztül az adatok automatikusan átadásra kerülnek azok
módosítása esetén, arról külön értesítés nem történik.
A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyéb együttműködő szervet nem értesít.
Minden adatkérés – mely a hivatali kapun keresztül történt - az adott időpontban a Hivatal
nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes adatok alapján kerül kiszolgálásra. Az
adatokon bekövetkezett változásokról új adatigénylés esetén értesülhet a kérelmező
együttműködő szerv. Minden a hivatali kapun keresztül történt adatigénylés esetén a Hivatal
megadja az átadott információk hitelességének időpontját.
4.

A Hivatal igazgatási ügyek szakterülete

4.1. Információforrások regiszterének tartalma
4.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
•

Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
 „A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról" szóló 17/2015. (II. 16.)
Korm. rendelet,
 „A hagyatéki eljárásról" szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 3. § (2) bekezdés,
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•

•
•

 „A mező - és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról" szóló 2013. évi
CCXII. törvény,
 „A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről " szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet,
 „Az állatok védelméről és kíméletéről" szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (3)
bekezdése,
 „A fás szárú növények védelméről" szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés,
 „Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről" szóló 2008. évi XLVI. törvény,
 „A vízgazdálkodásról" szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja,
 „A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről" szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése,
 „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 8. § (1) bekezdése,
A Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
 birtokvédelmi eljárás,
 hagyatéki eljárás,
 hirdetmények, termőföld adás-vételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztése,
 méhészek nyilvántartása,
 eb nyilvántartása,
 fakivágással kapcsolatos ügyek,
 növényvédelem, gyommentesítési ügyek,
 talajvízréteget érintő fúrt vagy ásott kút engedélyezése,
 bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos ügyek,
 bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartása, telepengedéllyel kapcsolatos
ügyek.
A Hivatal igazgatási ügykörében környezetvédelmi szakhatósági állásfoglalást ad ki.
Azon együttműködő szervek tekintetében, melyeknek operatív feladatait a Hivatal látja
el, jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget.
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4.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Ceglédi telepekről
vezetett nyilvántartás

Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás

Részben

www.cegled.hu

Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás

Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás

Részben

www.korostetetlen.
hu
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Közhiteles
Jogszabályi
(Igen/Részben/Ne
hivatkozás
m)
Nem
„a telepengedély,
illetve a telep
létesítésének
bejelentése
alapján
gyakorolható
egyes termelő és
egyes szolgáltató
tevékenységekről,
valamint a
telepengedélyezés
rendjéről és a
bejelentés
szabályairól” szóló
358/2008. (XII.
31.) Korm.
rendelet
Nem
„a telepengedély,
illetve a telep
létesítésének
bejelentése
alapján
gyakorolható
egyes termelő és
egyes szolgáltató
tevékenységekről,
valamint a
telepengedélyezés
rendjéről és a
bejelentés
szabályairól” szóló
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358/2008. (XII.
31.) Korm.
rendelet

Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása

Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása

Igen

www.cegled.hu

Nem

Kőröstetétleni
szálláshelyek
nyilvántartása

Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása

Igen

www.korostetetlen.
hu

Nem

Cegléden működési
engedéllyel rendelkező
üzletek nyilvántartása

Cegléden működési
engedéllyel rendelkező
üzletek nyilvántartása

Részben

www.cegled.hu

Nem
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„a szálláshelyszolgáltatási
tevékenység
folytatásának
részletes
feltételeiről és a
szálláshelyüzemeltetési
engedély
kiadásának
rendjéről” szóló
239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet
„a szálláshelyszolgáltatási
tevékenység
folytatásának
részletes
feltételeiről és a
szálláshelyüzemeltetési
engedély
kiadásának
rendjéről” szóló
239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet
„a kereskedelmi
tevékenységek
végzésének
feltételeiről” szóló
210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet
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Kőröstetétlenen
működési engedéllyel
rendelkező üzletek
nyilvántartása

Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező
üzletek nyilvántartása

Részben

www.korostetetlen.
hu

Nem

Ceglédi bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek
nyilvántartása

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi
tevékenységek
nyilvántartása

Igen

www.cegled.hu

Nem

Kőröstetétleni
bejelentéshez kötött
kereskedelmi
tevékenységek
nyilvántartása

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek
nyilvántartása

Igen

www.korostetetlen.
hu

Nem

Ceglédi nyilvántartás a
zenés, táncos
rendezvényekről

Ceglédi nyilvántartás a
zenés, táncos
rendezvényekről

Igen

www.cegled.hu

Nem

Kőröstetétleni
nyilvántartás a zenés,
táncos rendezvényekről

Kőröstetétleni nyilvántartás
a zenés, táncos
rendezvényekről

Igen

www.korostetetlen.
hu

Nem
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„a kereskedelmi
tevékenységek
végzésének
feltételeiről” szóló
210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet
„a kereskedelmi
tevékenységek
végzésének
feltételeiről” szóló
210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet
„a kereskedelmi
tevékenységek
végzésének
feltételeiről” szóló
210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet
„a zenés, táncos
rendezvények
működésének
biztonságosabbá
tételéről” szóló
23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet
„a zenés, táncos
rendezvények
működésének
biztonságosabbá
tételéről” szóló
23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet

Információátadási szabályzat v1.0

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról

Nyilvántartás Cegléd Város
közigazgatási területén
nyilvántartott vásárokról és
piacokról

Igen

www.cegled.hu

Nem

Kőröstetétleni
nyilvántartás a vásárokról
és piacokról

Nyilvántartás Kőröstetétlen
Község közigazgatási
területén nyilvántartott
vásárokról és piacokról

Igen

www.korostetetlen.
hu

Nem

Eb nyilvántartás

Eb nyilvántartás

Nem

-

Nem

4.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat
Átadható esetén az
Közhiteles adat
jogszabályi
Nyilvános
Átadható
átadás módja
rövid, köznapi neve megnevezése,
(I/N)
(I/N)
(Egyszerű/Automatik
értelmezése
us)
-

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

4.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
Adat rövid,
Adat jogszabályi Elsődleges Másodlago Nyilván Átadhat
Átadható
köznapi neve
megnevezése,
/Másodlag s esetén az os (I/N)
ó (I/N)
esetén az
értelmezése
os
elsődleges
átadás módja
forrás
(Egyszerű/
jelölése
Automatikus)
Nyilvántartási
Nyilvántartási
Elsődleges
I
I
Automatikus
szám
szám
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„a kereskedelmi
tevékenységek
végzésének
feltételeiről” szóló
210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet
„a kereskedelmi
tevékenységek
végzésének
feltételeiről” szóló
210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet
„az állatok
védelméről és
kíméletéről” szóló
1998. évi XXVIII.
törvény

-

Melyik nyilvántartásban
szerepel

Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás
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Tulajdonos neve

Tulajdonos neve

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Bejegyzés oka

Bejegyzés oka

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Bejegyzés dátuma

Bejegyzés
dátuma
Telep címéhez
tartozó
irányítószám
Telep címéhez
tartozó
településnév
Telep címéhez
tartozó közterület
Telep címéhez
tartozó házszám
Telep helyrajzi
száma
Telep
használatának
jogcíme
Telep
üzemeltetési
ideje
Cégjegyzék
száma
Tulajdonos
címéhez tartozó
irányítószám
Tulajdonos
címéhez tartozó
településnév
Tulajdonos
címéhez tartozó
közterület

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás
Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás
Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás
Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás
Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás

Telep (ir.szám)

Telep (város)

Telep (utca)
Telep (Hsz.)
Helyrajzi szám
Telep
használatának
jogcíme
Telep
üzemeltetési ideje
Cégjegyzék
száma
Tulajdonos (ir.
szám)
Tulajdonos (város)

Tulajdonos (utca)
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Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás
Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás
Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás
Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás
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Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Nyilvántartási
szám
Tulajdonos neve

Tulajdonos
címéhez tartozó
házszám
Tevékenységi kör
leírása (TEÁOR)
Nyilvántartási
szám
Tulajdonos neve

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Bejegyzés oka

Bejegyzés oka

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Bejegyzés dátuma

Bejegyzés
dátuma
Telep címéhez
tartozó
irányítószám
Telep címéhez
tartozó
településnév
Telep címéhez
tartozó közterület
Telep címéhez
tartozó házszám
Telep helyrajzi
száma
Telep
használatának
jogcíme
Telep
üzemeltetési
ideje
Cégjegyzék
száma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi telepekről vezetett
nyilvántartás
Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás
Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás
Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás
Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás
Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás
Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás
Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás
Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás

Tulajdonos (Hsz.)

Tevékenység

Telep (ir.szám)

Telep (város)

Telep (utca)
Telep (Hsz.)
Helyrajzi szám
Telep
használatának
jogcíme
Telep
üzemeltetési ideje
Cégjegyzék
száma
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Tulajdonos (ir.
szám)

Tulajdonos
címéhez tartozó
irányítószám
Tulajdonos (város)
Tulajdonos
címéhez tartozó
településnév
Tulajdonos (utca)
Tulajdonos
címéhez tartozó
közterület
Tulajdonos (Hsz.)
Tulajdonos
címéhez tartozó
házszám
Tevékenység
Tevékenységi kör
leírása (TEÁOR)
Nyilvántartásba
Nyilvántartásba
vétel száma
vétel száma
Szolgáltató neve
Szolgáltató neve

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni telepekről
vezetett nyilvántartás
Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása
Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása
Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása
Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása
Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása

Szolgáltató
lakhelye
Szolgáltató
székhelye
Engedélyezett
szolgáltatási
tevékenység
Szálláshely címe

Szolgáltató
lakhelye
Szolgáltató
székhelye
Engedélyezett
szolgáltatási
tevékenység
Szálláshely címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Helyrajzi száma

Szálláshely
helyrajzi száma
Szálláshely
elnevezése
Szálláshelyszolgáltató
adószáma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Szálláshely
elnevezése
Szálláshelyszolgáltató
adószáma
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Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása
Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása
Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása
Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása
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Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása

Szálláshelyüzemeltetési
engedély száma
Az engedély
kiadásának
dátuma
Nyilvántartásba
vétel száma
Szolgáltató neve

Statisztikai
száma
Szálláshelyszolgáltatási
tevékenységtípus
a
Szálláshely
befogadó
képessége a 6.§
(1) bekezdés e)
pontja szerinti
adatok alapján
Szálláshelyüzemeltetési
engedély száma
Az engedély
kiadásának
dátuma
Nyilvántartásba
vétel száma
Szolgáltató neve

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Szolgáltató
lakhelye
Szolgáltató
székhelye
Engedélyezett
szolgáltatási
tevékenység
Szálláshely címe

Szolgáltató
lakhelye
Szolgáltató
székhelye
Engedélyezett
szolgáltatási
tevékenység
Szálláshely címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása
Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása
Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása
Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása
Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Helyrajzi száma

Szálláshely
helyrajzi száma
Szálláshely
elnevezése

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Statisztikai száma
Szálláshelyszolgáltatási
tevékenységtípusa
Szálláshely
befogadó
képessége

Szálláshely
elnevezése
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Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása
Ceglédi szálláshelyek
nyilvántartása

Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása
Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása
Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása
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Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása
Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása

Szálláshelyüzemeltetési
engedély száma
Az engedély
kiadásának
dátuma
Nyilvántartásba
vétel száma

Szálláshelyszolgáltató
adószáma
Statisztikai
száma
Szálláshelyszolgáltatási
tevékenységtípus
a
Szálláshely
befogadó
képessége a 6.§
(1) bekezdés e)
pontja szerinti
adatok alapján
Szálláshelyüzemeltetési
engedély száma
Az engedély
kiadásának
dátuma
Nyilvántartásba
vétel száma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni szálláshelyek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő neve

Kereskedő neve

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő címe

Kereskedő címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő
székhelye

Kereskedő
székhelye

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása

Szálláshelyszolgáltató
adószáma
Statisztikai száma
Szálláshelyszolgáltatási
tevékenységtípusa
Szálláshely
befogadó
képessége
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Kereskedő
cégjegyzékszáma

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kistermelő
regisztrációs
száma
Kereskedő
statisztikai száma

Kereskedő
cégjegyzékszám
a
Kistermelő
regisztrációs
száma
Kereskedő
statisztikai száma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Az üzlet napi/heti
nyitvatartási ideje

Az üzlet napi/heti
nyitvatartási ideje

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Üzlet címe

Üzlet címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Helyrajzi szám

Helyrajzi szám

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Üzlet elnevezése

Üzlet elnevezése

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Üzlet alapterülete

Üzlet alapterülete
négyzetméterben

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Üzletek szerinti
bontásban a
forgalmazott
üzletköteles
termékek,
megnevezése
sorszáma a 3.
melléklet alapján
A Jöt. 3. § (2)
bekezdése szerinti

Üzletek szerinti
bontásban a
forgalmazott
üzletköteles
termékek,
megnevezése
sorszáma a 3.
melléklet alapján
a jövedéki adóról
szóló 2016. évi
LXVIII. törvény 3.

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus
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Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása

Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
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termékek
megnevezése

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Kereskedelmi
tevékenység
megkezdése
Nyilvántartásba
vétel száma

§ (2) bekezdése
szerinti termékek
megnevezése
Az üzletek
szerinti
bontásban a
folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege
Kereskedelmi
tevékenység
megkezdése
Nyilvántartásba
vétel száma

Kereskedő neve

Kereskedő neve

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő címe

Kereskedő címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő
székhelye

Kereskedő
székhelye

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő
cégjegyzékszáma

Kereskedő
cégjegyzékszám
a
Kistermelő
regisztrációs
száma
Kereskedő
statisztikai száma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Az üzletek szerinti
bontásban a
folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Kistermelő
regisztrációs
száma
Kereskedő
statisztikai száma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Cegléden működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
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Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Az üzlet napi/heti
nyitvatartási ideje

Az üzlet napi/heti
nyitvatartási ideje

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Üzlet címe

Üzlet címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Helyrajzi szám

Helyrajzi szám

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Üzlet elnevezése

Üzlet elnevezése

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Üzlet alapterülete

Üzlet alapterülete
négyzetméterben

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Üzletek szerinti
bontásban a
forgalmazott
üzletköteles
termékek,
megnevezése
sorszáma a 3.
melléklet alapján
A Jöt. 3. § (2)
bekezdése szerinti
termékek
megnevezése

Üzletek szerinti
bontásban a
forgalmazott
üzletköteles
termékek,
megnevezése
sorszáma a 3.
melléklet alapján
a jövedéki adóról
szóló 2016. évi
LXVIII. törvény 3.
§ (2) bekezdése
szerinti termékek
megnevezése
Az üzletek
szerinti
bontásban a
folytatni kívánt
kereskedelmi

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása

Az üzletek szerinti
bontásban a
folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege
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Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
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Kereskedelmi
tevékenység
megkezdése
Nyilvántartásba
vétel száma

tevékenység
jellege
Kereskedelmi
tevékenység
megkezdése
Nyilvántartásba
vétel száma

Kereskedő neve

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő neve

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő címe

Kereskedő címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

kereskedő
székhelye

kereskedő
székhelye

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő
cégjegyzékszáma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

e.v.nyilvántartási
száma

Kereskedő
cégjegyzékszám
a
e.v.nyilvántartási
száma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

kistermelői reg.
száma

kistermelői reg.
száma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő
statisztikai száma

Kereskedő
statisztikai száma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Tevékenység
helye

Tevékenység
helye

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedelmi
tevékenység címe

Kereskedelmi
tevékenység
címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus
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Kőröstetétlenen működési
engedéllyel rendelkező üzletek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
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Mozgóbolt esetén Mozgóbolt esetén
a működési terület
a működési
és az útvonal
terület és az
jegyzéke
útvonal jegyzéke
Üzleten kívüli
Üzleten kívüli
kereskedés és
kereskedés és
csomagküldő
csomagküldő
kereskedelem
kereskedelem
esetén a
esetén a
működési terület
működési terület
jegyzéke, a
jegyzéke, a
működési
működési
területével érintett
területével
települések, vagy érintett
ha a tevékenység települések, vagy
egy egész
- ha a
megyére vagy
tevékenység egy
ország egészére
egész megyére
kiterjed - a megye,
vagy ország
illetve az országos egészére kiterjed
jelleg megjelölése - a megye, illetve
az országos
jelleg
megjelölése
Csomagküldő
Csomagküldő
kereskedelem
kereskedelem
esetében a
esetében a
működési
működési
területével érintett
területével
települések, vagy érintett
ha a tevékenység települések, vagy
egy egész
- ha a
megyére vagy az
tevékenység egy
ország egészére
egész megyére
kiterjed - a megye
vagy az ország

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
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illetve az országos
jelleg megjelölése

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Amennyiben a
kereskedelmi
tevékenység
üzletben történik a
napi/heti nyitva
tartási idő
Az üzlet
elnevezése

egészére kiterjed
- a megye illetve
az országos
jelleg
megjelölése
A kereskedelemi
tevékenység
helye szerinti
bontásban a
kereskedelmi
tevékenység
formája a
Kertv.3.§ (4)
bekezdése
szerint
Amennyiben a
kereskedelmi
tevékenység
üzletben történik
a napi/heti nyitva
tartási idő
Az üzlet
elnevezése

Az üzlet
alapterülete

Az üzlet
alapterülete

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Vendéglátó üzlet
esetében
befogadóképessé
ge
A 25. § (4)
bekezdés szerinti
vásárlók könyve
használatba

Vendéglátó üzlet
esetében
befogadóképessé
ge
A 25. § (4)
bekezdés szerinti
vásárlók könyve
használatba

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

A kereskedelemi
tevékenység helye
szerinti bontásban
a kereskedelmi
tevékenység
formája a
Kertv.3.§ (4)
bekezdése szerint

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
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Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
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vételének
időpontja
Kereskedelmi
formák és helyek
szerinti bontásban
a termékek
megnevezése és
sorszáma a 6.
melléklet alapján
A Jöt. 3. § (2)
bekezdése szerinti
termékek
Kereskedelmi
formák és helyek
szerinti bontásban
a kereskedelmi
tevékenység
jellege:
kereskedelmi
ügynökségi
tevékenység
Kiskereskedelem
(Kertv. 2. § 13.
pont), megjelölve
a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30.
pont) amennyiben
ilyen
tevékenységet
folytat
Nagykereskedele
m (Kertv. 2. § 18.
pont)

vételének
időpontja
Kereskedelmi
formák és helyek
szerinti
bontásban a
termékek
megnevezése és
sorszáma a 6.
melléklet alapján
A Jöt. 3. § (2)
bekezdése
szerinti termékek
Kereskedelmi
formák és helyek
szerinti
bontásban a
kereskedelmi
tevékenység
jellege:
kereskedelmi
ügynökségi
tevékenység
Kiskereskedelem
(Kertv. 2. § 13.
pont), megjelölve
a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30.
pont)
amennyiben ilyen
tevékenységet
folytat
Nagykereskedele
m (Kertv. 2. § 18.
pont)

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
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Annak ténye, hogy
az üzletben
folytatnak-e
szeszesitalkimérést
A 22. § (1)
meghatározott
tevékenységet
Ha a kiskereskedő
külön engedélyhez
kötött
kereskedelmi
tevékenységet
folytat, a külön
engedély alapján
forgalmazott
termékek körét,
megnevezését
továbbá a külön
engedélyt kiállító
hatóságot és a
külön engedély
számát, hatályát
(egyes
kereskedelmi
formák és helyek
szerinti
bontásban)

A kiskereskedelmi
tevékenység
megkezdésének
időpontja

Annak ténye,
hogy az üzletben
folytatnak-e
szeszesitalkimérést
A 22. § (1)
meghatározott
tevékenységet
Ha a
kiskereskedő
külön
engedélyhez
kötött
kereskedelmi
tevékenységet
folytat, a külön
engedély alapján
forgalmazott
termékek körét,
megnevezését
továbbá a külön
engedélyt kiállító
hatóságot és a
külön engedély
számát, hatályát
(egyes
kereskedelmi
formák és helyek
szerinti
bontásban)
A
kiskereskedelmi
tevékenység
megkezdésének
időpontja

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus
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Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
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Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Kiskereskedelmi
tevékenység
módosításának
időpontja
Kiskereskedelmi
tevékenység
megszüntetéséne
k időpontja
Nyilvántartásba
vétel száma

Kiskereskedelmi
tevékenység
módosításának
időpontja
Kiskereskedelmi
tevékenység
megszüntetéséne
k időpontja
Nyilvántartásba
vétel száma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő neve

Kereskedő neve

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő címe

Kereskedő címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

kereskedő
székhelye

kereskedő
székhelye

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő
cégjegyzékszáma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

e.v.nyilvántartási
száma

Kereskedő
cégjegyzékszám
a
e.v.nyilvántartási
száma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

kistermelői reg.
száma

kistermelői reg.
száma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kereskedő
statisztikai száma

Kereskedő
statisztikai száma

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Tevékenység
helye

Tevékenység
helye

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
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Kereskedelmi
tevékenység címe

Kereskedelmi
tevékenység
címe
Mozgóbolt esetén Mozgóbolt esetén
a működési terület
a működési
és az útvonal
terület és az
jegyzéke
útvonal jegyzéke
Üzleten kívüli
Üzleten kívüli
kereskedés és
kereskedés és
csomagküldő
csomagküldő
kereskedelem
kereskedelem
esetén a
esetén a
működési terület
működési terület
jegyzéke, a
jegyzéke, a
működési
működési
területével érintett
területével
települések, vagy érintett
ha a tevékenység települések, vagy
egy egész
- ha a
megyére vagy
tevékenység egy
ország egészére
egész megyére
kiterjed - a megye,
vagy ország
illetve az országos egészére kiterjed
jelleg megjelölése - a megye, illetve
az országos
jelleg
megjelölése
Csomagküldő
Csomagküldő
kereskedelem
kereskedelem
esetében a
esetében a
működési
működési
területével érintett
területével
települések, vagy érintett
ha a tevékenység települések, vagy
egy egész
- ha a

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
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Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
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megyére vagy az
ország egészére
kiterjed - a megye
illetve az országos
jelleg megjelölése

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Amennyiben a
kereskedelmi
tevékenység
üzletben történik a
napi/heti nyitva
tartási idő
Az üzlet
elnevezése

tevékenység egy
egész megyére
vagy az ország
egészére kiterjed
- a megye illetve
az országos
jelleg
megjelölése
A kereskedelemi
tevékenység
helye szerinti
bontásban a
kereskedelmi
tevékenység
formája a
Kertv.3.§ (4)
bekezdése
szerint
Amennyiben a
kereskedelmi
tevékenység
üzletben történik
a napi/heti nyitva
tartási idő
Az üzlet
elnevezése

Az üzlet
alapterülete

Az üzlet
alapterülete

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Vendéglátó üzlet
esetében
befogadóképessé
ge

Vendéglátó üzlet
esetében
befogadóképessé
ge

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

A kereskedelemi
tevékenység helye
szerinti bontásban
a kereskedelmi
tevékenység
formája a
Kertv.3.§ (4)
bekezdése szerint

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
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A 25. § (4)
bekezdés szerinti
vásárlók könyve
használatba
vételének
időpontja
Kereskedelmi
formák és helyek
szerinti bontásban
a termékek
megnevezése és
sorszáma a 6.
melléklet alapján
A Jöt. 3. § (2)
bekezdése szerinti
termékek
Kereskedelmi
formák és helyek
szerinti bontásban
a kereskedelmi
tevékenység
jellege:
kereskedelmi
ügynökségi
tevékenység
Kiskereskedelem
(Kertv. 2. § 13.
pont), megjelölve
a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30.
pont) amennyiben
ilyen

A 25. § (4)
bekezdés szerinti
vásárlók könyve
használatba
vételének
időpontja
Kereskedelmi
formák és helyek
szerinti
bontásban a
termékek
megnevezése és
sorszáma a 6.
melléklet alapján
A Jöt. 3. § (2)
bekezdése
szerinti termékek
Kereskedelmi
formák és helyek
szerinti
bontásban a
kereskedelmi
tevékenység
jellege:
kereskedelmi
ügynökségi
tevékenység
Kiskereskedelem
(Kertv. 2. § 13.
pont), megjelölve
a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30.
pont)
amennyiben ilyen

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus
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Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
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tevékenységet
tevékenységet
folytat
folytat
Nagykereskedele Nagykereskedele
m (Kertv. 2. § 18. m (Kertv. 2. § 18.
pont)
pont)
Annak ténye, hogy
Annak ténye,
az üzletben
hogy az üzletben
folytatnak-e
folytatnak-e
szeszesitalszeszesitalkimérést
kimérést
A 22. § (1)
A 22. § (1)
meghatározott
meghatározott
tevékenységet
tevékenységet
Ha a kiskereskedő
Ha a
külön engedélyhez
kiskereskedő
kötött
külön
kereskedelmi
engedélyhez
tevékenységet
kötött
folytat, a külön
kereskedelmi
engedély alapján
tevékenységet
forgalmazott
folytat, a külön
termékek körét,
engedély alapján
megnevezését
forgalmazott
továbbá a külön
termékek körét,
engedélyt kiállító
megnevezését
hatóságot és a
továbbá a külön
külön engedély
engedélyt kiállító
számát, hatályát (
hatóságot és a
egyes
külön engedély
kereskedelmi
számát, hatályát (
formák és helyek
egyes
szerinti
kereskedelmi
bontásban)
formák és helyek
szerinti
bontásban)

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus
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Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása
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A kiskereskedelmi
tevékenység
megkezdésének
időpontja

A
kiskereskedelmi
tevékenység
megkezdésének
időpontja
Kiskereskedelmi
Kiskereskedelmi
tevékenység
tevékenység
módosításának
módosításának
időpontja
időpontja
Kiskereskedelmi
Kiskereskedelmi
tevékenység
tevékenység
megszüntetéséne megszüntetéséne
k időpontja
k időpontja
A zenés, táncos
A zenés, táncos
rendezvény
rendezvény
nyilvántartásba
nyilvántartásba
vételi száma
vételi száma
A kérelmező neve,
A kérelmező
székhelye
neve, székhelye
A kérelmező
A kérelmező
cégjegyzékszáma cégjegyzékszám
a
A zenés, táncos
A zenés, táncos
rendezvény
rendezvény
megnevezése
megnevezése
A rendezvényhez A rendezvényhez
kapcsolódó
kapcsolódó
szolgáltatások
szolgáltatások
megnevezése
megnevezése
A zenés, táncos
A zenés, táncos
rendezvény
rendezvény
gyakorisága,
gyakorisága,
megtartásának
megtartásának
napja,
napja, kezdésének
kezdésének és
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Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni bejelentéshez
kötött kereskedelmi
tevékenységek nyilvántartása

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi nyilvántartás a zenés,
táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi nyilvántartás a zenés,
táncos rendezvényekről
Ceglédi nyilvántartás a zenés,
táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi nyilvántartás a zenés,
táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi nyilvántartás a zenés,
táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi nyilvántartás a zenés,
táncos rendezvényekről
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és befejezésének
befejezésének
időpontja
időpontja
A zenés, táncos
A zenés, táncos
rendezvény
rendezvény
helyszínéül
helyszínéül
szolgáló ingatlan
szolgáló ingatlan
címe, helyrajzi
címe, helyrajzi
száma,
száma,
alapterülete (m2)
alapterülete (m2)
A rendezvény
A rendezvény
befogadóképessé befogadóképessé
ge
ge
A
A
rendezvénytartás rendezvénytartás
megszűnésének
megszűnésének
időpontja
időpontja
A zenés, táncos
A zenés, táncos
rendezvény
rendezvény
nyilvántartásba
nyilvántartásba
vételi száma
vételi száma
A kérelmező neve,
A kérelmező
székhelye
neve, székhelye
A kérelmező
A kérelmező
cégjegyzékszáma cégjegyzékszám
a
A zenés, táncos
A zenés, táncos
rendezvény
rendezvény
megnevezése
megnevezése
A rendezvényhez A rendezvényhez
kapcsolódó
kapcsolódó
szolgáltatások
szolgáltatások
megnevezése
megnevezése
A zenés, táncos
A zenés, táncos
rendezvény
rendezvény
gyakorisága,
gyakorisága,
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Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi nyilvántartás a zenés,
táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi nyilvántartás a zenés,
táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi nyilvántartás a zenés,
táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni nyilvántartás a
zenés, táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni nyilvántartás a
zenés, táncos rendezvényekről
Kőröstetétleni nyilvántartás a
zenés, táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni nyilvántartás a
zenés, táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni nyilvántartás a
zenés, táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni nyilvántartás a
zenés, táncos rendezvényekről
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megtartásának
napja, kezdésének
és befejezésének
időpontja
A zenés, táncos
rendezvény
helyszínéül
szolgáló ingatlan
címe, helyrajzi
száma,
alapterülete (m2)
A rendezvény
befogadóképessé
ge
A
rendezvénytartás
megszűnésének
időpontja
Nyilvántartási
szám
Engedélyszám

megtartásának
napja,
kezdésének és
befejezésének
időpontja
A zenés, táncos
rendezvény
helyszínéül
szolgáló ingatlan
címe, helyrajzi
száma,
alapterülete (m2)
A rendezvény
befogadóképessé
ge
A
rendezvénytartás
megszűnésének
időpontja
Nyilvántartási
szám
Engedélyszám

nyilvántartásba
vétel időpontja
Szolgáltató neve
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Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni nyilvántartás a
zenés, táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni nyilvántartás a
zenés, táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Kőröstetétleni nyilvántartás a
zenés, táncos rendezvényekről

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

nyilvántartásba
vétel időpontja
Szolgáltató neve

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Szolgáltató címe

Szolgáltató címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Szolgáltató
székhelye
Üzemeltető neve

Szolgáltató
székhelye
Üzemeltető neve

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Üzemeltető címe

Üzemeltető címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
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Üzemeltető
székhelye
Szolgáltatási
tevékenység
megjelölése
Vásár, piac címe

Üzemeltető
székhelye
Szolgáltatási
tevékenység
megjelölése
Vásár, piac címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Vásár, piac
időtartama
Vásár, piac
napi/heti nyitva
tartása
Vásár, piac
alapterülete
Nyilvántartási
szám
Engedélyszám

Vásár, piac
időtartama
Vásár, piac
napi/heti nyitva
tartása
Vásár, piac
alapterülete
Nyilvántartási
szám
Engedélyszám

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

nyilvántartásba
vétel időpontja
Szolgáltató neve

nyilvántartásba
vétel időpontja
Szolgáltató neve

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Szolgáltató címe

Szolgáltató címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Szolgáltató
székhelye
Üzemeltető neve

Szolgáltató
székhelye
Üzemeltető neve

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Üzemeltető címe

Üzemeltető címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Üzemeltető
székhelye
Szolgáltatási
tevékenység
megjelölése

Üzemeltető
székhelye
Szolgáltatási
tevékenység
megjelölése

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus
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Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Ceglédi nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
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Vásár, piac címe

Vásár, piac címe

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Vásár, piac
időtartama
Vásár, piac
napi/heti nyitva
tartása
Vásár, piac
alapterülete
Az eb
tulajdonosának
neve
Az eb
tulajdonosának
címe
Az eb tartójának
neve
Az eb tartójának
címe
Az eb tartójának
telefonszáma
Az eb tartójának
e-mail címe
Az eb fajtája/fajta
jellege
Az eb neme
Az eb születési
ideje
Az eb tartás helye

Vásár, piac
időtartama
Vásár, piac
napi/heti nyitva
tartása
Vásár, piac
alapterülete
Az eb
tulajdonosának
neve
Az eb
tulajdonosának
címe
Az eb tartójának
neve
Az eb tartójának
címe
Az eb tartójának
telefonszáma
Az eb tartójának
e-mail címe
Az eb fajtája/fajta
jellege
Az eb neme
Az eb születési
ideje
Az eb tartás
helye
Az eb színe
Az eb hívóneve
Transzponderrel
(mikrochippel)
ellátott eb esetén

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

I

I

Automatikus

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges
Elsődleges

-

N
N

I
I

Egyszerű
Egyszerű

Eb nyilvántartás
Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges
Elsődleges
Elsődleges

-

N
N
N

I
I
I

Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű

Eb nyilvántartás
Eb nyilvántartás
Eb nyilvántartás

Az eb színe
Az eb hívóneve
chip sorszáma
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Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
Kőröstetétleni nyilvántartás a
vásárokról és piacokról
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beültetés
időpontja

a beültetést végző
állatorvos neve

a beültetést végző
állatorvos kamarai
bélyegzője száma

az ivartalanítás
időpontja
az ivartalanítást
végző állatorvos
neve
az ivartalanítást
végző állatorvos
kamarai
bélyegzője száma
útlevél száma

Transzponderrel
(mikrochippel)
ellátott eb esetén
beültetés
időpontja
Transzponderrel
(mikrochippel)
ellátott eb esetén
a beültetést
végző állatorvos
neve
Transzponderrel
(mikrochippel)
ellátott eb esetén
a beültetést
végző állatorvos
kamarai
bélyegzője
száma
ivartalanított eb
esetén az
ivartalanítás
időpontja
az ivartalanítást
végző állatorvos
neve
az ivartalanítást
végző állatorvos
kamarai
bélyegzője
száma
kisállat-útlevéllel
rendelkező eb
esetén útlevél
száma
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Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás
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útlevél
kiállításának
időpontja
az útlevelet kiállító
állatorvos neve
az útlevelet kiállító
állatorvos kamarai
bélyegző száma
eb oltási
könyvének száma
oltási könyvet
kiállító állatorvos
neve
oltási könyvet
kiállító állatorvos
kamarai bélyegző
száma
a veszettség
szempontjából
aggályos eb
megfigyelési
státusz
megfigyelés kezdő
időpontja és
időtartalma
az eb veszélyessé
minősítése

kisállat-útlevéllel
rendelkező eb
esetén útlevél
kiállításának
időpontja
az útlevelet
kiállító állatorvos
neve
az útlevelet
kiállító állatorvos
kamarai bélyegző
száma
eb oltási
könyvének
száma
oltási könyvet
kiállító állatorvos
neve
oltási könyvet
kiállító állatorvos
kamarai bélyegző
száma
a veszettség
szempontjából
aggályos eb
megfigyelési
státusz
megfigyelés
kezdő időpontja
és időtartalma
az eb
veszélyessé
minősítése
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Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

47

Információátadási szabályzat v1.0
a veszélyessé
minősítés
időpontja

a veszélyessé
minősítés
időpontja
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Elsődleges

-

N

48

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás
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4.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
4.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
Azonosító

Együttműködés
formája
automatikus

eseményalapú

Nyilvános
Nem nyilvános
/Nem
esetén a jelölés
nyilvános
indoklása
Nyilvános -

korostetetlen. automatikus
hu

eseményalapú

Nyilvános

cegled.hu

Gyakoriság

-

4.1.5.2. Az cegled.hu elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
4.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk
köre, leírása
Kötelezőe
Egyéb
Leíró adat
n
Adat
Adat
tartalmi,
(adatmező)
Adat típusa
átadandó
hossza
formátuma
kezelési
megnevezése
adat?
információk
(I/N)
Nyilvántartási
szöveges
255
html
N
szám
Tulajdonos neve szöveges
255
html
N
Bejegyzés oka
szöveges
255
html
N
Bejegyzés
dátum
html
N
dátuma
Telep (ir.szám)
numerikus
4
html
N
egész
Telep (város)
szöveges
255
html
N
Telep (utca)
szöveges
255
html
N
Telep (Hsz.)
szöveges
255
html
N
Helyrajzi szám
szöveges
255
html
N
Telep
szöveges
255
html
N
használatának
jogcíme
Telep
szöveges
255
html
N
üzemeltetési
ideje
Cégjegyzék
szöveges
255
html
N
száma
Tulajdonos (ir.
numerikus
4
html
N
szám)
egész
Tulajdonos
szöveges
255
html
N
(város)
Tulajdonos (utca) szöveges
255
html
N
Tulajdonos (Hsz.) szöveges
255
html
N
Tevékenység
szöveges
255
html
N
Nyilvántartásba szöveges
255
html
N
vétel száma
Szolgáltató neve szöveges
255
html
N
Szolgáltató
szöveges
255
html
N
lakhelye
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Szolgáltató
székhelye
Engedélyezett
szolgáltatási
tevékenység
Szálláshely címe
Helyrajzi száma
Szálláshely
elnevezése
Szálláshelyszolgáltató
adószáma
Statisztikai
száma
Szálláshelyszolgáltatási
tevékenységtípus
a
Szálláshely
befogadó
képessége
Szálláshelyüzemeltetési
engedély száma
Az engedély
kiadásának
dátuma
Nyilvántartásba
vétel száma
Kereskedő neve
Kereskedő címe
Kereskedő
székhelye
Kereskedő
cégjegyzékszám
a
Kistermelő
regisztrációs
száma
Kereskedő
statisztikai száma
Az üzlet napi/heti
nyitvatartási ideje
Üzlet címe
Helyrajzi szám
Üzlet elnevezése
Üzlet alapterülete
Üzletek szerinti
bontásban a
forgalmazott
üzletköteles
termékek,
megnevezése
sorszáma a 3.
melléklet alapján

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges
szöveges
szöveges

255
255
255

html
html
html

N
N
N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

dátum

-

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges
szöveges
szöveges

255
255
255

html
html
html

N
N
N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges

255
255
255
255
255

html
html
html
html
html

N
N
N
N
N

-
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A Jöt. 3. § (2)
bekezdése
szerinti termékek
megnevezése
Az üzletek
szerinti
bontásban a
folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege
Kereskedelmi
tevékenység
megkezdése
Nyilvántartásba
vétel száma
Kereskedő neve
Kereskedő címe
kereskedő
székhelye
Kereskedő
cégjegyzékszám
a
e.v.nyilvántartási
száma
kistermelői reg.
száma
Kereskedő
statisztikai száma
Tevékenység
helye
Kereskedelmi
tevékenység
címe
Mozgóbolt
esetén a
működési terület
és az útvonal
jegyzéke
Üzleten kívüli
kereskedés és
csomagküldő
kereskedelem
esetén a
működési terület
jegyzéke, a
működési
területével
érintett
települések, vagy
- ha a
tevékenység egy
egész megyére
vagy ország
egészére kiterjed

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

dátum

-

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges
szöveges
szöveges

255
255
255

html
html
html

N
N
N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-
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- a megye, illetve
az országos
jelleg
megjelölése
Csomagküldő
kereskedelem
esetében a
működési
területével
érintett
települések, vagy
- ha a
tevékenység egy
egész megyére
vagy az ország
egészére kiterjed
- a megye illetve
az országos
jelleg
megjelölése
A kereskedelemi
tevékenység
helye szerinti
bontásban a
kereskedelmi
tevékenység
formája a
Kertv.3.§ (4)
bekezdése
szerint
Amennyiben a
kereskedelmi
tevékenység
üzletben történik
a napi/heti nyitva
tartási idő
Az üzlet
elnevezése
Az üzlet
alapterülete
Vendéglátó üzlet
esetében
befogadóképess
ége
A 25. § (4)
bekezdés szerinti
vásárlók könyve
használatba
vételének
időpontja
Kereskedelmi
formák és helyek
szerinti
bontásban a
termékek

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

dátum

-

html

N

-

szöveges

255

html

N

-
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megnevezése és
sorszáma a 6.
melléklet alapján
A Jöt. 3. § (2)
bekezdése
szerinti termékek
Kereskedelmi
formák és helyek
szerinti
bontásban a
kereskedelmi
tevékenység
jellege:
kereskedelmi
ügynökségi
tevékenység
Kiskereskedelem
(Kertv. 2. § 13.
pont), megjelölve
a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30.
pont)
amennyiben ilyen
tevékenységet
folytat
Nagykereskedele
m (Kertv. 2. § 18.
pont)
Annak ténye,
hogy az üzletben
folytatnak-e
szeszesitalkimérést
A 22. § (1)
meghatározott
tevékenységet
Ha a
kiskereskedő
külön
engedélyhez
kötött
kereskedelmi
tevékenységet
folytat, a külön
engedély alapján
forgalmazott
termékek körét,
megnevezését
továbbá a külön
engedélyt kiállító
hatóságot és a
külön engedély
számát, hatályát
( egyes
kereskedelmi

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-
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formák és helyek
szerinti
bontásban)
A
kiskereskedelmi
tevékenység
megkezdésének
időpontja
Kiskereskedelmi
tevékenység
módosításának
időpontja
Kiskereskedelmi
tevékenység
megszüntetésén
ek időpontja
A zenés, táncos
rendezvény
nyilvántartásba
vételi száma
A kérelmező
neve, székhelye
A kérelmező
cégjegyzékszám
a
A zenés, táncos
rendezvény
megnevezése
A rendezvényhez
kapcsolódó
szolgáltatások
megnevezése
A zenés, táncos
rendezvény
gyakorisága,
megtartásának
napja,
kezdésének és
befejezésének
időpontja
A zenés, táncos
rendezvény
helyszínéül
szolgáló ingatlan
címe, helyrajzi
száma,
alapterülete (m2)
A rendezvény
befogadóképess
ége
A
rendezvénytartás
megszűnésének
időpontja

dátum

-

html

N

-

dátum

-

html

N

-

dátum

-

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

dátum

-

html

N

-
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Nyilvántartási
szám
Engedélyszám
nyilvántartásba
vétel időpontja
Szolgáltató neve
Szolgáltató címe
Szolgáltató
székhelye
Üzemeltető neve
Üzemeltető címe
Üzemeltető
székhelye
Szolgáltatási
tevékenység
megjelölése
Vásár, piac címe
Vásár, piac
időtartama
Vásár, piac
napi/heti nyitva
tartása
Vásár, piac
alapterülete
Az eb
tulajdonosának
neve
Az eb
tulajdonosának
címe
Az eb tartójának
neve
Az eb tartójának
címe
Az eb tartójának
telefonszáma
Az eb tartójának
e-mail címe
Az eb fajtája/fajta
jellege
Az eb neme
Az eb születési
ideje
Az eb tartás
helye
Az eb színe
Az eb hívóneve
chip sorszáma
beültetés
időpontja
a beültetést
végző állatorvos
neve

szöveges

255

html

N

-

szöveges
szöveges

255
255

html
html

N
N

-

szöveges
szöveges
szöveges

255
255
255

html
html
html

N
N
N

-

szöveges
szöveges
szöveges

255
255
255

html
html
html

N
N
N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges
szöveges

255
255

html
html

N
N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges
dátum

255
-

xls
xls

N
N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges
szöveges
szöveges
dátum

255
255
255
-

xls
xls
xls
xls

N
N
N
N

-

szöveges

255

xls

N

-
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a beültetést
végző állatorvos
kamarai
bélyegzője
száma
az ivartalanítás
időpontja
az ivartalanítást
végző állatorvos
neve
az ivartalanítást
végző állatorvos
kamarai
bélyegzője
száma
útlevél száma
útlevél
kiállításának
időpontja
az útlevelet
kiállító állatorvos
neve
az útlevelet
kiállító állatorvos
kamarai bélyegző
száma
eb oltási
könyvének
száma
oltási könyvet
kiállító állatorvos
neve
oltási könyvet
kiállító állatorvos
kamarai bélyegző
száma
a veszettség
szempontjából
aggályos eb
megfigyelési
státusz
megfigyelés
kezdő időpontja
és időtartalma
az eb
veszélyessé
minősítése
a veszélyessé
minősítés
időpontja

szöveges

255

xls

N

-

dátum

-

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges
dátum

255
-

xls
xls

N
N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

szöveges

255

xls

N

-

dátum

-

xls

N

-

4.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A cegled.hu adatátadási felületen közzétett adatok nyilvánosan elérhetőek a weblapon html
formátumban. Elérésükhöz külön igény benyújtása nem szükséges.
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Az adatok közzététele jogszabályban előírt kötelesség, melyet új adat felvétele esetén az
illetékes ügyintéző rögzít a cegled.hu weboldal megfelelő adattáblájában.
Az eb nyilvántartás esetében a Hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket a Központi
Elektronikus Szolgáltató Rendszer Hivatali Kapuján keresztül fogadja, és teljesíti, ahol a Hivatal
rövid neve cegpohiv. Kőröstetétlen Község Önkormányzatának esetében a Hivatal
kőröstetétleni telephelyéhez tartozó hivatali kapun keresztül is fogadja, és teljesíti az
információátadásra vonatkozó igényeket, ahol a hivatali kapu rövid neve ktetetlen.
Az információátadásra vonatkozó igényeket továbbá az e-Papír szolgáltatáson keresztül is
fogadja a Hivatal, ahol Cegléd tekintetében címzettként Cegléd Város Önkormányzatát,
Kőröstetétlen tekintetében címzettként Kőröstetétlen Község Önkormányzatát kell megadni. Az
e-Papír szolgáltatáson keresztül megküldött adatigénylések a címzett hivatali kapujába
érkeznek meg.
A Hivatal számára a hivatali kapun keresztül megküldött adatigénylést a belső szervezeti
egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal bíró
szervezettől érkezett-e. A vizsgálat eredményének függvényében, amennyiben szükséges
hiánypótlást kezdeményezünk. Amennyiben nem kell hiánypótlást kezdeményezni, és indokolt
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelem vonatkozásában a teljesítést
végrehajtja.
Az adatigénylés beérkezéséről a központi rendszer visszaigazolást küld a feladónak, mely
tartalmazza annak kézbesítettségének időpontját.
4.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer, illetve az e-Papír szolgáltatás és a cegled.hu
weboldal elérhető a világ bármelyik pontjáról, az interneten keresztül a hét minden napján, 0-24
óráig. Az adatátadás biztonságos elektronikus csatornájaként szolgáló szolgáltatás éves
rendelkezésre állása 98%.
4.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az információátadási szolgáltatás keretében átadott információk hitelességének,
megfelelőségének ellenőrzését a feladat elvégzésével megbízott ügyintéző végzi.
A weboldalon közzétett adatokért a Hivatal vezetője felelősséget vállal.
A hivatali kapun átadásra szánt dokumentumot a kiadmányozó aláírásával, és pecséttel
hitelesíti, majd az irat digitalizálása után a NISZ Zrt. által biztosított Azonosításra Visszavezetett
Dokumentumhitelesítési (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatással elektronikusan is hitelesíti.
4.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik együttműködő szervet sem értesíti.
Minden adatkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető
érvényes adatok alapján kerül kiszolgálásra. Az adatokon bekövetkezett változásokról új
adatigénylés esetén értesülhet a kérelmező együttműködő szerv. A hivatali kapun keresztül
történő adatigénylés esetén a Hivatal megadja az átadott információk hitelességének időpontját.
4.1.5.3. Az korostetetlen.hu elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki
leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
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4.1.5.3.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk
köre, leírása
Kötelezőe
Egyéb
Leíró adat
n
Adat
Adat
tartalmi,
(adatmező)
Adat típusa
átadandó
hossza
formátuma
kezelési
megnevezése
adat?
információk
(I/N)
Nyilvántartási szám szöveges
255
html
N
Tulajdonos neve
szöveges
255
html
N
Bejegyzés oka
szöveges
255
html
N
Bejegyzés dátuma dátum
html
N
Telep (ir.szám)
numerikus
4
html
N
egész
Telep (város)
szöveges
255
html
N
Telep (utca)
szöveges
255
html
N
Telep (Hsz.)
szöveges
255
html
N
Helyrajzi szám
szöveges
255
html
N
Telep
szöveges
255
html
N
használatának
jogcíme
Telep üzemeltetési szöveges
255
html
N
ideje
Cégjegyzék száma szöveges
255
html
N
Tulajdonos (ir.
numerikus
4
html
N
szám)
egész
Tulajdonos (város) szöveges
255
html
N
Tulajdonos (utca)
szöveges
255
html
N
Tulajdonos (Hsz.)
szöveges
255
html
N
Tevékenység
szöveges
255
html
N
Nyilvántartásba
szöveges
255
html
N
vétel száma
Szolgáltató neve
szöveges
255
html
N
Szolgáltató lakhelye szöveges
255
html
N
Szolgáltató
szöveges
255
html
N
székhelye
Engedélyezett
szöveges
255
html
N
szolgáltatási
tevékenység
Szálláshely címe
szöveges
255
html
N
Helyrajzi száma
szöveges
255
html
N
Szálláshely
szöveges
255
html
N
elnevezése
Szálláshelyszöveges
255
html
N
szolgáltató
adószáma
Statisztikai száma
szöveges
255
html
N
Szálláshelyszöveges
255
html
N
szolgáltatási
tevékenységtípusa
Szálláshely
szöveges
255
html
N
befogadó
képessége
Szálláshelyszöveges
255
html
N
üzemeltetési
engedély száma
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Az engedély
kiadásának dátuma
Nyilvántartásba
vétel száma
Kereskedő neve
Kereskedő címe
Kereskedő
székhelye
Kereskedő
cégjegyzékszáma
Kistermelő
regisztrációs száma
Kereskedő
statisztikai száma
Az üzlet napi/heti
nyitvatartási ideje
Üzlet címe
Helyrajzi szám
Üzlet elnevezése
Üzlet alapterülete
Üzletek szerinti
bontásban a
forgalmazott
üzletköteles
termékek,
megnevezése
sorszáma a 3.
melléklet alapján
A Jöt. 3. § (2)
bekezdése szerinti
termékek
megnevezése
Az üzletek szerinti
bontásban a
folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység jellege
Kereskedelmi
tevékenység
megkezdése
Nyilvántartásba
vétel száma
Kereskedő neve
Kereskedő címe
kereskedő
székhelye
Kereskedő
cégjegyzékszáma
e.v.nyilvántartási
száma
kistermelői reg.
száma
Kereskedő
statisztikai száma
Tevékenység helye

dátum

-

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges
szöveges
szöveges

255
255
255

html
html
html

N
N
N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges
szöveges
szöveges
szöveges
szöveges

255
255
255
255
255

html
html
html
html
html

N
N
N
N
N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

dátum

-

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges
szöveges
szöveges

255
255
255

html
html
html

N
N
N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-
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Kereskedelmi
tevékenység címe
Mozgóbolt esetén a
működési terület és
az útvonal jegyzéke
Üzleten kívüli
kereskedés és
csomagküldő
kereskedelem
esetén a működési
terület jegyzéke, a
működési területével
érintett települések,
vagy - ha a
tevékenység egy
egész megyére
vagy ország
egészére kiterjed - a
megye, illetve az
országos jelleg
megjelölése
Csomagküldő
kereskedelem
esetében a
működési területével
érintett települések,
vagy - ha a
tevékenység egy
egész megyére
vagy az ország
egészére kiterjed - a
megye illetve az
országos jelleg
megjelölése
A kereskedelemi
tevékenység helye
szerinti bontásban a
kereskedelmi
tevékenység
formája a Kertv.3.§
(4) bekezdése
szerint
Amennyiben a
kereskedelmi
tevékenység
üzletben történik a
napi/heti nyitva
tartási idő
Az üzlet elnevezése
Az üzlet alapterülete
Vendéglátó üzlet
esetében
befogadóképessége
A 25. § (4)
bekezdés szerinti

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges
szöveges
szöveges

255
255
255

html
html
html

N
N
N

-

dátum

-

html

N

-
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vásárlók könyve
használatba
vételének időpontja
Kereskedelmi
formák és helyek
szerinti bontásban a
termékek
megnevezése és
sorszáma a 6.
melléklet alapján
A Jöt. 3. § (2)
bekezdése szerinti
termékek
Kereskedelmi
formák és helyek
szerinti bontásban a
kereskedelmi
tevékenység jellege:
kereskedelmi
ügynökségi
tevékenység
Kiskereskedelem
(Kertv. 2. § 13.
pont), megjelölve a
vendéglátást (Kertv.
2. § 30. pont)
amennyiben ilyen
tevékenységet
folytat
Nagykereskedelem
(Kertv. 2. § 18. pont)
Annak ténye, hogy
az üzletben
folytatnak-e
szeszesital-kimérést
A 22. § (1)
meghatározott
tevékenységet
Ha a kiskereskedő
külön engedélyhez
kötött kereskedelmi
tevékenységet
folytat, a külön
engedély alapján
forgalmazott
termékek körét,
megnevezését
továbbá a külön
engedélyt kiállító
hatóságot és a
külön engedély
számát, hatályát (
egyes kereskedelmi
formák és helyek
szerinti bontásban)

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-
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A kiskereskedelmi
tevékenység
megkezdésének
időpontja
Kiskereskedelmi
tevékenység
módosításának
időpontja
Kiskereskedelmi
tevékenység
megszüntetésének
időpontja
A zenés, táncos
rendezvény
nyilvántartásba
vételi száma
A kérelmező neve,
székhelye
A kérelmező
cégjegyzékszáma
A zenés, táncos
rendezvény
megnevezése
A rendezvényhez
kapcsolódó
szolgáltatások
megnevezése
A zenés, táncos
rendezvény
gyakorisága,
megtartásának
napja, kezdésének
és befejezésének
időpontja
A zenés, táncos
rendezvény
helyszínéül szolgáló
ingatlan címe,
helyrajzi száma,
alapterülete (m2)
A rendezvény
befogadóképessége
A rendezvénytartás
megszűnésének
időpontja
Nyilvántartási szám
Engedélyszám
nyilvántartásba vétel
időpontja
Szolgáltató neve
Szolgáltató címe
Szolgáltató
székhelye
Üzemeltető neve
Üzemeltető címe

dátum

-

html

N

-

dátum

-

html

N

-

dátum

-

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

dátum

-

html

N

-

szöveges
szöveges
szöveges

255
255
255

html
html
html

N
N
N

-

szöveges
szöveges
szöveges

255
255
255

html
html
html

N
N
N

-

szöveges
szöveges

255
255

html
html

N
N

-
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Üzemeltető
székhelye
Szolgáltatási
tevékenység
megjelölése
Vásár, piac címe
Vásár, piac
időtartama
Vásár, piac napi/heti
nyitva tartása

szöveges

255

html

N

-

szöveges

255

html

N

-

szöveges
szöveges

255
255

html
html

N
N

-

szöveges

255

html

N

-

4.1.5.3.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A korostetetlen.hu adatátadási felületen közzétett adatok nyilvánosan elérhetőek a weblapon
html formátumban. Elérésükhöz külön igény benyújtása nem szükséges.
Az adatok közzététele jogszabályban előírt kötelesség, melyet új adat felvétele esetén az
illetékes ügyintéző rögzít a korostetetlen.hu weboldal megfelelő adattáblájában.

4.1.5.3.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A korostetetlen.hu weboldal elérhető a világ bármelyik pontjáról, az interneten keresztül a hét
minden napján, 0-24 óráig. Az adatátadás biztonságos elektronikus csatornájaként szolgáló
szolgáltatás éves rendelkezésre állása 98%.
4.1.5.3.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az információátadási szolgáltatás keretében átadott információk hitelességének,
megfelelőségének ellenőrzését a feladat elvégzésével megbízott ügyintéző végzi.
A weboldalon közzétett adatokért a Hivatal vezetője felelősséget vállal.
A hivatali kapun átadásra szánt dokumentumot a kiadmányozó aláírásával, és pecséttel
hitelesíti, majd az irat digitalizálása után a NISZ Zrt. által biztosított Azonosításra Visszavezetett
Dokumentumhitelesítési (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatással elektronikusan is hitelesíti.
4.1.5.3.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik együttműködő szervet sem értesíti.
Minden adatkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető
érvényes adatok alapján kerül kiszolgálásra. Az adatokon bekövetkezett változásokról új
adatigénylés esetén értesülhet a kérelmező együttműködő szerv. A hivatali kapun keresztül
történő adatigénylés esetén a Hivatal megadja az átadott információk hitelességének időpontját.
5.

A Hivatal településrendezési szakterülete

5.1. Információforrások regiszterének tartalma
5.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
•

Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
 „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,
 „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
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•

•

•

 Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének a helyi jelentőségű
építészeti értékek védelméről szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelet,
A Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
 Településképi véleményezési eljárás során engedélyezési javaslat vagy elutasítás
 Településképi bejelentési eljárás során tudomásul vétel vagy elutasítás
 Helyi jelentőségű építészeti értékek védelmével kapcsolatos nyilvántartásba vétel,
és törlés.
A Hivatal jelen ügykörében kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása
(milyen ügyben ad ki szakhatósági állásfoglalást):
 Hatósági építési engedélyezési eljáráshoz kötött tevékenységek esetén
előzetesen településképi véleményezési eljárás kell lefolytatni.
Azon együttműködő szervek tekintetében, melyeknek operatív feladatait a Hivatal látja
el, jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget.
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5.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Helyi
jelentőségű
építészeti
értékek
védelmével kapcsolatos
nyilvántartás
Cegléd
Város
Településrendezési
Eszközei

Helyi
védett
nyilvántartása,
értékvédelme.

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

épületek Igen

www.cegled.hu

Igen

www.cegled.hu

Településfejlesztés

Közhiteles
Jogszabályi
(Igen/Részben/Ne
hivatkozás
m)
Nem
18/1997. (VII. 18.)
Ök. rendelet

Közzététel
helye

5.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat
Átadható esetén az
Közhiteles adat
jogszabályi
Nyilvános
Átadható
átadás módja
rövid, köznapi neve megnevezése,
(I/N)
(I/N)
(Egyszerű/Automatik
értelmezése
us)
-

Nem

Melyik
nyilvántartásban
szerepel
-

5.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
Másodlag
Átadható
os esetén
Adat jogszabályi
Elsődleg
esetén az
Adat rövid, köznapi
az
Nyilván Átadhat
megnevezése,
es/Másod
átadás módja
neve
elsődlege os (I/N)
ó (I/N)
értelmezése
lagos
(Egyszerű/
s forrás
Automatikus)
jelölése
övezet
település terület
Elsődlege I
I
automatikus
felhasználási
s
egységei
beépítési mód
övezeti előírás
Elsődlege I
I
automatikus
s
kialakítható legkisebb
építési telek területe

övezeti előírás

Elsődlege
s

-

I
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I

314/2012. (XI.8.)
Korm. Rendelet

automatikus

Melyik nyilvántartásban
szerepel

Cegléd
Településrendezési
Eszközei
Cegléd
Településrendezési
Eszközei
Cegléd
Településrendezési
Eszközei

Város

Város

Város
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beépítésnél
alkalmazható
terepszint feletti
legnagyobb
beépítettség
beépítésnél
alkalmazható
terepszint alatti
legnagyobb
beépítettség
terepszint alatti
beépítettség helye

övezeti előírás

Elsődlege
s

-

I

I

automatikus

Cegléd
Településrendezési
Eszközei

Város

övezeti előírás

Elsődlege
s

-

I

I

automatikus

Cegléd
Településrendezési
Eszközei

Város

övezeti előírás

Elsődlege
s

-

I

I

automatikus

Város

beépítésnél
alkalmazható
legnagyobb
épületmagasság
Megengedett
legnagyobb beépítési
sűrűség
beépítésnél
alkalmazható
legkisebb zöldfelületi
arány
közműellátás mértéke

övezeti előírás

Elsődlege
s

-

I

I

automatikus

Cegléd
Településrendezési
Eszközei
Cegléd
Településrendezési
Eszközei

övezeti előírás

Elsődlege
s

-

I

I

automatikus

Város

övezeti előírás

Elsődlege
s

-

I

I

automatikus

Cegléd
Településrendezési
Eszközei
Cegléd
Településrendezési
Eszközei

övezeti előírás

Elsődlege
s

-

I

I

automatikus

Város

építési övezetben a
lakó rendeltetésen
kívül elhelyezhető
épület
műemlék

övezeti előírás

Elsődlege
s

-

I

I

automatikus

Cegléd
Településrendezési
Eszközei
Cegléd
Településrendezési
Eszközei

műemlék

Elsődlege
s

-

I

I

automatikus

Cegléd
Településrendezési
Eszközei

Város
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helyi védett épület

helyi építészeti
érték

Elsődlege
s

előkert nagysága

övezeti előírás

Elsődlege
s

-
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I

I

automatikus

I

I

automatikus

Helyi jelentőségű építészeti
értékek
védelmével
kapcsolatos nyilvántartás
Cegléd
Város
Településrendezési
Eszközei
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5.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
5.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
Azonosító

cegled.hu

Együttműködés
formája
automatikus

Gyakoriság

eseményalapú

Nyilvános
Nem nyilvános
/Nem
esetén a jelölés
nyilvános
indoklása
Nyilvános -

5.1.5.2. Az cegled.hu elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
5.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk
köre, leírása
Kötelezőe
Egyéb
Leíró adat
n
Adat
Adat
tartalmi,
(adatmező)
Adat típusa
átadandó
hossza
formátuma
kezelési
megnevezése
adat?
információk
(I/N)
Helyi építési
állomány
pdf
I
szabályzat
Szabályozási
állomány
pdf
I
tervlapok
Településszerkez állomány
pdf
I
eti tervlap
5.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Az adatok átadása külön igényléshez nem kötött, azok a város honlapjáról szabadon
letölthetőek.
5.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A cegled.hu weboldal elérhető a világ bármelyik pontjáról, az interneten keresztül a hét minden
napján, 0-24 óráig. Az adatátadás biztonságos elektronikus csatornájaként szolgáló
szolgáltatás éves rendelkezésre állása 98%.
5.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
A helyi építési szabályzatot az önkormányzat testülete rendelet formájában adja ki, melynek
mellékleteit képzi a szabályozási tervlapok és a településszerkezeti tervlap, illetve azok
módosításai. Az elfogadott rendeletet, valamint a tervlapokat a polgármester, illetve a jegyző
aláírásával hitelesíti. A hatályos szabályzat és tervlapok feltöltését a feladattal megbízott hivatali
ügyintéző végzi.
5.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
A helyi építési szabályzatot az önkormányzat testülete rendelet formájában adja ki, melynek
mellékleteit képzi a szabályozási tervlapok és a településszerkezeti tervlap, illetve azok
módosításai. Az elfogadott rendeletet, valamint a tervlapokat a polgármester, illetve a jegyző
aláírásával hitelesíti. A hatályos szabályzat és tervlapok feltöltését a feladattal megbízott hivatali
ügyintéző végzi.
Az adatok változása esetén a dokumentumokat a feladatra kijelölt ügyintéző feltölti azokat a
Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központba a 313/2012. (XI.8) kormányrendelet 4. §-a
alapján. Egyéb együttműködő szerv külön értesítése nem történik.
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6.

A Hivatal építési ügyek szakterülete

6.1. Információforrások regiszterének tartalma
6.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
•

•

•

•

Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
 „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
 „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet,
 „az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos
Építésügyi Nyilvántartásról” szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.
A Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
 Építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás,
 Használatbavétel, jogutódlás tudomásul vételi eljárás,
 Hatósági bizonyítvány kiadása.
A Hivatal jelen ügykörében kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása
(milyen ügyben ad ki szakhatósági állásfoglalást):
 Általános jegyzői hatáskörben telekalakítási engedélyezési eljárás keretében
telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár
rendezése esetében ad ki szakhatósági állásfoglalást.
Azon együttműködő szervek tekintetében, melyeknek operatív feladatait a Hivatal látja
el, jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget
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6.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Országos Építésügyi
Nyilvántartás

építésügyi bírságok
nyilvántartása, építésügyi
hatósági adatszolgáltatás

Nem

-

KSH-ELEKTRA
elektronikus adatgyűjtés

országos statisztikai
adatgyűjtés a kiadott
építési, használatbavételi
engedélyekről, lakás
megszűnésről és új lakás
keletkezéséről

Nem

-

6.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat
Közhiteles adat
jogszabályi
Nyilván
Átadható
rövid, köznapi neve
megnevezése,
os (I/N)
(I/N)
értelmezése
Bírság azonosító
építésügyi bírság
N
I
ingatlan címe
ingatlan címe
N
I
megbírságolt neve
megbírságolt neve
N
I
ÉTDR azonosító
ÉTDR azonosító
N
I
határozat száma
határozat száma
N
I
bírság összege
bírság összege
N
I
jogerő ideje
jogerő ideje
N
I
befizetési határidő
befizetési határidő
N
I
Kiadott építési
Kiadott építési
N
I
engedélyek száma
engedélyek száma
településenként az
településenként az
épület funkciója
épület funkciója szerint
szerint
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Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatik
us)
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű
Egyszerű

Közhiteles
Jogszabályi
(Igen/Részben/Ne
hivatkozás
m)
Igen
313/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet
Igen

288/2009. (XII.
15.)
Kormányrendelet

Melyik nyilvántartásban szerepel

Országos Építésügyi Nyilvántartás
Országos Építésügyi Nyilvántartás
Országos Építésügyi Nyilvántartás
Országos Építésügyi Nyilvántartás
Országos Építésügyi Nyilvántartás
Országos Építésügyi Nyilvántartás
Országos Építésügyi Nyilvántartás
Országos Építésügyi Nyilvántartás
KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés
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Megszűnési jelentés
a lakóépületekről és
lakásokról
Részletező adatok az
új lakások, üdülők
felépítéséről
lakás címe

Megszűnési jelentés a
lakóépületekről és
lakásokról
Részletező adatok az új
lakások, üdülők
felépítéséről
lakás címe

N

I

Egyszerű

KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés

N

I

Egyszerű

KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés

N

I

Egyszerű

helyrajzi száma

helyrajzi száma

N

I

Egyszerű

építtető jogállása

építtető jogállása

N

I

Egyszerű

építés célja

építés célja

N

I

Egyszerű

építés jellege

építés jellege

N

I

Egyszerű

az épület
rendeltetése
az épület formája

az épület rendeltetése

N

I

Egyszerű

az épület formája

N

I

Egyszerű

az építés időtartama

az építés időtartama

N

I

Egyszerű

az épület anyagai

az épület anyagai

N

I

Egyszerű

helyiségek
alapterülete

helyiségek alapterülete

N

I

Egyszerű

KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés
KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés
KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés
KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés
KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés
KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés
KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés
KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés
KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés
KSH-ELEKTRA elektronikus
adatgyűjtés

6.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
Adat
Másodlagos
Átadható
jogszabályi Elsődleges
esetén az
esetén az
Adat rövid,
Nyilván Átadhat
megnevezés /Másodlag
elsődleges
átadás módja
köznapi neve
os (I/N)
ó (I/N)
e,
os
forrás
(Egyszerű/
értelmezése
jelölése
Automatikus)
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6.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
A Hivatal jelen ügycsoport tekintetében nem tart fent saját információátadási felületet. A fentebb
leírt nyilvántartások más együttműködő szervek által fenntartott elektronikus nyilvántartásokban
kerülnek rögzítésre, így ezen felületekre vonatkozó adatok az érintett együttműködő szervek
szabályzatában kerülnek rögzítésre.
7.

A Hivatal anyakönyvi ügyek szakterülete

7.1. Információforrások regiszterének tartalma
7.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
•
•

•
•

Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
 „az anyakönyvi eljárásról" szóló 2010. évi I. törvény.
 „a hagyatéki eljárásról” szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
A Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
 anyakönyvi kivonatok kiállítása,
 külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezése,
 születés, házasság, haláleset anyakönyvezése,
 házasságkötési szándék bejelentése,
 apai elismerő nyilatkozat,
 családi jogállás rendezése,
 bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
 névváltoztatás,
 hagyatéki leltár felvételé, kapcsolódó adatok rögzítése és a közjegyzőhöz történő
továbbítása.
A Hivatala anyakönyvi ügyek tekintetében nem ad ki szakhatósági állásfoglalást.
Azon együttműködő szervek tekintetében, melyeknek operatív feladatait a Hivatal látja
el, jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget.

72

Információátadási szabályzat v1.0

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

7.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése
Elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás

ASP hagyatéki leltár
szakrendszer

Nem

-

Közhiteles
Jogszabályi
(Igen/Részben/Ne
hivatkozás
m)
Igen
2010. évi I. tv.

Nem

-

Nem

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Nyilvántartás leírása
Polgárok személyi
adatainak és anyakönyvi
eseményeinek rögzítése/
nyilvántartása.
hagyatéki leltár
nyomtatványok
nyilvántartása

7.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat
Közhiteles adat rövid,
jogszabályi
Nyilvános Átadható
köznapi neve
megnevezése,
(I/N)
(I/N)
értelmezése
Személy neve
Személy neve
N
I

Közzététel
helye

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatik
us)
Egyszerű

születési hely, idő

születési hely, idő

N

I

Egyszerű

személyazonosító jel

személyazonosító jel

N

I

Egyszerű

anyja neve

anyja neve

N

I

Egyszerű

apja neve

apja neve

N

I

Egyszerű

családi állapot

családi állapot

N

I

Egyszerű

házasságkötés helye,
ideje
haláleset helye, ideje

házasságkötés helye,
ideje
haláleset helye, ideje

N

I

Egyszerű

N

I

Egyszerű
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tv.
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Elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás
Elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás
Elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás
Elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás
Elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás
Elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás
Elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás
Elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Információátadási szabályzat v1.0

7.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
Adat
Másodlagos
Átadható
jogszabályi Elsődleges
esetén az
esetén az
Adat rövid,
Nyilván Átadhat
megnevezé /Másodlag
elsődleges
átadás módja
köznapi neve
os (I/N)
ó (I/N)
se,
os
forrás
(Egyszerű/
értelmezése
jelölése
Automatikus)
Személy neve
Személy
Elsődleges
n
i
Egyszerű
neve
születési hely, idő születési
Elsődleges
n
i
Egyszerű
hely, idő
személyazonosító személyazon Elsődleges
n
i
Egyszerű
jel
osító jel
anyja neve
anyja neve
Elsődleges
n
i
Egyszerű
családi állapot
haláleset helye,
ideje

családi
állapot
haláleset
helye, ideje

Elsődleges

n

i

Egyszerű

Elsődleges

n

i

Egyszerű
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7.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás (EAK) 2014. július l-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.
A Hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket a Központi Rendszer Hivatali Kapuján
keresztül fogadja közvetlenül, vagy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a
továbbiakban: NISZ Zrt.) által biztosított e-Papír szolgáltatáson keresztül.
7.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet az ügycsoport tekintetében.
7.1.5.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A Hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszer Hivatali Kapuján keresztül fogadja, és teljesíti, ahol a Hivatal rövid neve cegpohiv.
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának esetében a Hivatal kőröstetétleni telephelyéhez
tartozó hivatali kapun keresztül is fogadja, és teljesíti az információátadásra vonatkozó
igényeket, ahol a hivatali kapu rövid neve ktetetlen.
Az információátadásra vonatkozó igényeket továbbá az e-Papír szolgáltatáson keresztül is
fogadja a Hivatal, ahol Cegléd tekintetében címzettként Cegléd Város Önkormányzatát,
Kőröstetétlen tekintetében címzettként Kőröstetétlen Község Önkormányzatát kell megadni. Az
e-Papír szolgáltatáson keresztül megküldött adatigénylések a címzett hivatali kapujába
érkeznek meg.
Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásba az adatok feltöltése egyedi azonosítás és hitelesítés
után történik. A Hivatal számára a hivatali kapun keresztül megküldött adatigénylés esetén
megkeresés után az anyakönyvvezető elbírálja, hogy a kérelmező jogosultságát. Amennyiben
jogosult, akkor be kell rögzíteni az elektronikus anyakönyvi rendszerbe az adatszolgáltatás
kérelmezőjét, annak okát, az ügy számát, valamint kérelem tárgyát. Ezután a rendszer
automatikusan generálja az adatszolgáltatási okiratot, melyet elektronikus úton továbbít a
kérelmező biztonságos elektronikus címére.
Az adatigénylés beérkezéséről a központi rendszer visszaigazolást küld a feladónak, mely
tartalmazza annak kézbesítettségének időpontját.
7.1.5.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer, illetve az e-Papír szolgáltatás elérhető a világ
bármelyik pontjáról, az interneten keresztül a hét minden napján, 0-24 óráig. Az adatátadás
biztonságos elektronikus csatornájaként szolgáló szolgáltatás éves rendelkezésre állása 98%.
7.1.5.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az információátadási szolgáltatás keretében átadott információk hitelességének,
megfelelőségének ellenőrzését a feladat elvégzésével megbízott ügyintéző végzi. Az átadásra
szánt dokumentumot a kiadmányozó aláírásával, és pecséttel hitelesíti, majd az irat
digitalizálása után a NISZ Zrt. által biztosított Azonosításra Visszavezetett
Dokumentumhitelesítési (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatással elektronikusan is hitelesíti.
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7.1.5.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Az EAK rendszer tekintetében, ha változás történik, akkor azonnal átadásra kerülnek a
megváltozott adatok.
Hagyatéki leltár tekintetében, változás esetén azonnal megküldésre kerül a közjegyző számára,
új ügy indítása esetén 30 napon belül kerül megküldésre a leltár.
A Hivatal – amennyiben jogszabály nem írja elő - az adatok módosulásáról automatikusan egyik
együttműködő szervet sem értesíti. Minden adatkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó
rendszerében hozzáférhető érvényes adatok alapján kerül kiszolgálásra. Az adatokon
bekövetkezett változásokról új adatigénylés esetén értesülhet a kérelmező együttműködő szerv.
Minden adatigénylés esetén a Hivatal megadja az átadott információk hitelességének
időpontját.
8.

A Hivatal településüzemeltetési ügyek szakterülete

8.1. Információforrások regiszterének tartalma
8.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
•

•

•
•

Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
 „a közterület-felügyeletről” szóló 1999. évi LXIII. törvény
 „a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról” szóló 33/2016. (XI. 30.) Ök. rendelet,
 „a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről” szóló 2012. évi II. törvény,
 „a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos
rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról”
szóló 22/2012. (IV.13.) BM rendelet,
 „a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő
adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv
által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési
nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány
kiadásának eljárási rendjéről” szóló 21/2012.(IV.13.) BM rendelet,
 „a közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. törvény,
 „a statisztikáról” szóló 1993. évi XLVI. törvény.
A Hivatal hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
 Cegléd Város közterületeinek felügyelete,
 a törvényben részletezett ügyekben bírságolás,
 közútkezelői igazgatási feladatok ellátása,
 közútkezelői engedély kiadása.
A Hivatal jelen ügykörében kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása
(milyen ügyben ad ki szakhatósági állásfoglalást):
 közútkezelői szakhatósági állásfoglalás.
Azon együttműködő szervek tekintetében, melyeknek operatív feladatait a Hivatal látja
el, jogszabály nem ír elő jelen ügykör kapcsán szerződéskötési kötelezettséget.
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8.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Helyi közutak és hidak Közutak műszaki, minőségi, Nem
nyilvántartása
forgalmi, baleseti adataira, a
forgalmi rendet meghatározó
jelzésekre,
közút
üzemeltetésére,
fenntartására
és
fejlesztésére
vonatkozó
költségek nyilvántartása
Térfigyelő
Bűnmegelőzési és
Nem
kamerarendszer
biztonsági célból
Bírság nyilvántartás
Szabálysértési bírságok
Nem
nyilvántartása

Közzététel
helye
-

-

Nem

-

Nem

8.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
Közhiteles adat
Átadható esetén az
Közhiteles adat
jogszabályi
Nyilvános
Átadható
átadás módja
rövid, köznapi neve megnevezése,
(I/N)
(I/N)
(Egyszerű/Automatik
értelmezése
us)
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Közhiteles
Jogszabályi
(Igen/Részben/Ne
hivatkozás
m)
Nem
1993. évi XLVI. tv.
(Stt.) 8.§ (2) bek.

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

33/2016. (XI. 30.)
Ök. rendelet
2012. évi II.
törvény
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8.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
Másodlagos
Átadható
Adat
Elsődlege
esetén az
esetén az
Adat rövid, köznapi
jogszabályi
Nyilvános Átadhat
s/Másodl
elsődleges
átadás módja
neve
megnevezése,
(I/N)
ó (I/N)
agos
forrás
(Egyszerű/
értelmezése
jelölése
Automatikus)
Belterületi elsőrendű Belterületi
Elsődlege N
I
Egyszerű
főutak
kiépített elsőrendű főutak s
hossza
kiépített hossza
Belterületi elsőrendű
főutak kiépítetlen
hossza

Belterületi
elsőrendű
főutak
kiépítetlen
hossza
Belterületi elsőrendű Belterületi
főutak területe
elsőrendű
főutak területe
Belterületi elsőrendű Belterületi
főutak
elsőrendű
átlagszélessége
főutak
átlagszélessége
Belterületi
Belterületi
másodrendű főutak másodrendű
kiépített hossza
főutak kiépített
hossza
Belterületi
Belterületi
másodrendű főutak
másodrendű
kiépítetlen hossza
főutak
kiépítetlen
hossza
Belterületi
Belterületi
másodrendű főutak
másodrendű
területe
főutak területe

Melyik nyilvántartásban
szerepel

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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Belterületi
másodrendű főutak
átlagszélessége
Belterületi gyűjtőutak
kiépített hossza
Belterületi gyűjtőutak
kiépítetlen hossza
Belterületi gyűjtőutak
területe
Belterületi gyűjtőutak
átlagszélessége
Belterületi kiszolgáló
és lakóutak kiépített
hossza
Belterületi kiszolgáló
és lakóutak
kiépítetlen hossza

Belterületi kiszolgáló
és lakóutak területe
Belterületi kiszolgáló
és lakóutak
átlagszélessége

Belterületi
másodrendű
főutak
átlagszélessége
Belterületi
gyűjtőutak
kiépített hossza
Belterületi
gyűjtőutak
kiépítetlen
hossza
Belterületi
gyűjtőutak
területe
Belterületi
gyűjtőutak
átlagszélessége
Belterületi
kiszolgáló
és
lakóutak
kiépített hossza
Belterületi
kiszolgáló és
lakóutak
kiépítetlen
hossza
Belterületi
kiszolgáló és
lakóutak területe
Belterületi
kiszolgáló és
lakóutak
átlagszélessége
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Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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Külterületi közutak Külterületi
kiépített hossza
közutak kiépített
hossza
Külterületi közutak
Külterületi
kiépítetlen hossza
közutak
kiépítetlen
hossza
Külterületi közutak
Külterületi
területe
közutak területe
Külterületi közutak
Külterületi
átlagszélessége
közutak
átlagszélessége
Kerékpárutak
Kerékpárutak
kiépített hossza
kiépített hossza
Kerékpárutak
Kerékpárutak
területe
területe
Kerékpárutak
Kerékpárutak
átlagszélessége
átlagszélessége
Gyalogutak és járdák Gyalogutak és
kiépített hossza
járdák kiépített
hossza
Gyalogutak és
Gyalogutak és
járdák kiépítetlen
járdák
hossza
kiépítetlen
hossza
Gyalogutak és
Gyalogutak és
járdák területe
járdák területe
Gyalogutak és
Gyalogutak és
járdák
járdák
átlagszélessége
átlagszélessége
Belterületi elsőrendű Belterületi
főutak útburkolat
elsőrendű
fajtája szerinti
főutak
hossza
útburkolat fajtája
szerinti hossza
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Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s
Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s
Elsődlege
s
Elsődlege
s
Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

-

N

I

Egyszerű

-

N

I

Egyszerű

-

N

I

Egyszerű

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s
Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű
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Helyi közutak
nyilvántartása
Helyi közutak
nyilvántartása
Helyi közutak
nyilvántartása
Helyi közutak
nyilvántartása

és hidak
és hidak
és hidak
és hidak

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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Belterületi
másodrendű főutak
útburkolat fajtája
szerinti hossza

Belterületi
másodrendű
főutak
útburkolat fajtája
szerinti hossza
Belterületi gyűjtőutak Belterületi
útburkolat fajtája
gyűjtőutak
szerinti hossza
útburkolat fajtája
szerinti hossza
Belterületi kiszolgáló Belterületi
és lakóutak
kiszolgáló és
útburkolat fajtája
lakóutak
szerinti hossza
útburkolat fajtája
szerinti hossza
Külterületi közutak
Külterületi
útburkolat fajtája
közutak
szerinti hossza
útburkolat fajtája
szerinti hossza
Kerékpárutak
Kerékpárutak
útburkolat fajtája
útburkolat fajtája
szerinti hossza
szerinti hossza
Gyalogutak és
Gyalogutak és
járdák útburkolat
járdák
fajtája szerinti
útburkolat fajtája
hossza
szerinti hossza
Belterületi elsőrendű Belterületi
főutak útburkolat
elsőrendű
fajtája szerinti
főutak
területe
útburkolat fajtája
szerinti területe
Belterületi
Belterületi
másodrendű főutak
másodrendű
útburkolat fajtája
főutak
szerinti területe
útburkolat fajtája
szerinti területe
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Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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Belterületi gyűjtőutak Belterületi
útburkolat fajtája
gyűjtőutak
szerinti területe
útburkolat fajtája
szerinti területe
Belterületi kiszolgáló Belterületi
és lakóutak
kiszolgáló és
útburkolat fajtája
lakóutak
szerinti területe
útburkolat fajtája
szerinti területe
Külterületi közutak
Külterületi
útburkolat fajtája
közutak
szerinti területe
útburkolat fajtája
szerinti területe
Kerékpárutak
Kerékpárutak
útburkolat fajtája
útburkolat fajtája
szerinti területe
szerinti területe
Gyalogutak és
Gyalogutak és
járdák útburkolat
járdák
fajtája szerinti
útburkolat fajtája
területe
szerinti területe
Belterületi elsőrendű Belterületi
főutakon lévő 30
elsőrendű
méter és 30
főutakon lévő 30
méternél kisebb
méter és 30
szabad nyílású
méternél kisebb
hidak száma
szabad nyílású
hidak száma
Belterületi elsőrendű Belterületi
főutakon lévő 30
elsőrendű
méter és 30
főutakon lévő 30
méternél kisebb
méter és 30
szabad nyílású
méternél kisebb
hidak összegzett
szabad nyílású
szerkezeti hossza
hidak
összegzett

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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Belterületi elsőrendű
főutakon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak összegzett
kocsipálya felülete

Belterületi elsőrendű
főutakon lévő 30
méternél nagyobb
szabad nyílású
hidak száma
Belterületi elsőrendű
főutakon lévő 30
méternél nagyobb
szabad nyílású
hidak összegzett
szerkezeti hossza

Belterületi elsőrendű
főutakon lévő 30
méternél nagyobb
szabad nyílású
hidak összegzett
kocsipálya felülete

szerkezeti
hossza
Belterületi
elsőrendű
főutakon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak
összegzett
kocsipálya
felülete
Belterületi
elsőrendű
főutakon lévő 30
méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
száma
Belterületi
elsőrendű
főutakon lévő 30
méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
összegzett
szerkezeti
hossza
Belterületi
elsőrendű
főutakon lévő 30
méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
összegzett
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Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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Belterületi
másodrendű
főutakon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak száma
Belterületi
másodrendű
főutakon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak összegzett
szerkezeti hossza

Belterületi
másodrendű
főutakon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak összegzett
kocsipálya felülete

Belterületi
másodrendű
főutakon lévő 30
méternél nagyobb
szabad nyílású
hidak száma

kocsipálya
felülete
Belterületi
másodrendű
főutakon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak száma
Belterületi
másodrendű
főutakon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak
összegzett
szerkezeti
hossza
Belterületi
másodrendű
főutakon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak
összegzett
kocsipálya
felülete
Belterületi
másodrendű
főutakon lévő 30
méternél
nagyobb szabad
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Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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Belterületi
másodrendű
főutakon lévő 30
méternél nagyobb
szabad nyílású
hidak összegzett
szerkezeti hossza

Belterületi
másodrendű
főutakon lévő 30
méternél nagyobb
szabad nyílású
hidak összegzett
kocsipálya felülete

Belterületi
gyűjtőutakon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak száma
Belterületi
gyűjtőutakon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak összegzett
szerkezeti hossza

nyílású hidak
száma
Belterületi
másodrendű
főutakon lévő 30
méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
összegzett
szerkezeti
hossza
Belterületi
másodrendű
főutakon lévő 30
méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
összegzett
kocsipálya
felülete
Belterületi
gyűjtőutakon
lévő 30 méter
és 30 méternél
kisebb szabad
nyílású hidak
száma
Belterületi
gyűjtőutakon
lévő 30 méter
és 30 méternél
kisebb szabad
nyílású hidak
összegzett
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Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

85

Információátadási szabályzat v1.0

Belterületi
gyűjtőutakon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak összegzett
kocsipálya felülete

Belterületi
gyűjtőutakon lévő 30
méternél nagyobb
szabad nyílású
hidak száma

Belterületi
gyűjtőutakon lévő 30
méternél nagyobb
szabad nyílású
hidak összegzett
szerkezeti hossza

Belterületi
gyűjtőutakon lévő 30
méternél nagyobb
szabad nyílású
hidak összegzett
kocsipálya felülete

szerkezeti
hossza
Belterületi
gyűjtőutakon
lévő 30 méter
és 30 méternél
kisebb szabad
nyílású hidak
összegzett
kocsipálya
felülete
Belterületi
gyűjtőutakon
lévő 30
méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
száma
Belterületi
gyűjtőutakon
lévő 30
méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
összegzett
szerkezeti
hossza
Belterületi
gyűjtőutakon
lévő 30
méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
összegzett

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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Belterületi kiszolgáló
és lakóutakon lévő
30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak száma
Belterületi kiszolgáló
és lakóutakon lévő
30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak összegzett
szerkezeti hossza

Belterületi kiszolgáló
és lakóutakon lévő
30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak összegzett
kocsipálya felülete

Belterületi kiszolgáló
és lakóutakon lévő
30 méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak száma

kocsipálya
felülete
Belterületi
kiszolgáló és
lakóutakon lévő
30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak száma
Belterületi
kiszolgáló és
lakóutakon lévő
30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak
összegzett
szerkezeti
hossza
Belterületi
kiszolgáló és
lakóutakon lévő
30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak
összegzett
kocsipálya
felülete
Belterületi
kiszolgáló és
lakóutakon lévő
30 méternél
nagyobb szabad

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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nyílású hidak
száma
Belterületi kiszolgáló Belterületi
és lakóutakon lévő
kiszolgáló és
30 méternél
lakóutakon lévő
nagyobb szabad
30 méternél
nyílású hidak
nagyobb szabad
összegzett
nyílású hidak
szerkezeti hossza
összegzett
szerkezeti
hossza
Belterületi kiszolgáló Belterületi
és lakóutakon lévő
kiszolgáló és
30 méternél
lakóutakon lévő
nagyobb szabad
30 méternél
nyílású hidak
nagyobb szabad
összegzett
nyílású hidak
kocsipálya felülete
összegzett
kocsipálya
felülete
Külterületi közutakon Külterületi
lévő 30 méter és 30 közutakon lévő
méternél kisebb
30 méter és 30
szabad nyílású
méternél kisebb
hidak száma
szabad nyílású
hidak száma
Külterületi közutakon Külterületi
lévő 30 méter és 30 közutakon lévő
méternél kisebb
30 méter és 30
szabad nyílású
méternél kisebb
hidak összegzett
szabad nyílású
szerkezeti hossza
hidak
összegzett
szerkezeti
hossza

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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Külterületi közutakon
lévő 30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak összegzett
kocsipálya felülete

Külterületi
közutakon lévő
30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak
összegzett
kocsipálya
felülete
Külterületi közutakon Külterületi
lévő 30 méternél
közutakon lévő
nagyobb szabad
30 méternél
nyílású hidak száma nagyobb szabad
nyílású hidak
száma
Külterületi közutakon Külterületi
lévő 30 méternél
közutakon lévő
nagyobb szabad
30 méternél
nyílású hidak
nagyobb szabad
összegzett
nyílású hidak
szerkezeti hossza
összegzett
szerkezeti
hossza
Külterületi közutakon Külterületi
lévő 30 méternél
közutakon lévő
nagyobb szabad
30 méternél
nyílású hidak
nagyobb szabad
összegzett
nyílású hidak
kocsipálya felülete
összegzett
kocsipálya
felülete
Kerékpárutakon lévő Kerékpárutakon
30 méter és 30
lévő 30 méter
méternél kisebb
és 30 méternél
kisebb szabad

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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szabad nyílású
hidak száma
Kerékpárutakon lévő
30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak összegzett
szerkezeti hossza
Kerékpárutakon lévő
30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak összegzett
kocsipálya felülete
Kerékpárutakon lévő
30 méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak száma
Kerékpárutakon lévő
30 méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
összegzett
szerkezeti hossza
Kerékpárutakon lévő
30 méternél
nagyobb szabad

nyílású hidak
száma
Kerékpárutakon
lévő 30 méter
és 30 méternél
kisebb szabad
nyílású hidak
összegzett
szerkezeti
hossza
Kerékpárutakon
lévő 30 méter
és 30 méternél
kisebb szabad
nyílású hidak
összegzett
kocsipálya
felülete
Kerékpárutakon
lévő 30
méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
száma
Kerékpárutakon
lévő 30
méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
összegzett
szerkezeti
hossza
Kerékpárutakon
lévő 30
méternél

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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nyílású hidak
összegzett
kocsipálya felülete

Gyalogutakon és
járdákon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak száma
Gyalogutakon és
járdákon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak összegzett
szerkezeti hossza

Gyalogutakon és
járdákon lévő 30
méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak összegzett
kocsipálya felülete

Gyalogutakon és
járdákon lévő 30
méternél nagyobb
szabad nyílású
hidak száma

nagyobb szabad
nyílású hidak
összegzett
kocsipálya
felülete
Gyalogutakon
és járdákon lévő
30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak száma
Gyalogutakon
és járdákon lévő
30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak
összegzett
szerkezeti
hossza
Gyalogutakon
és járdákon lévő
30 méter és 30
méternél kisebb
szabad nyílású
hidak
összegzett
kocsipálya
felülete
Gyalogutakon
és járdákon lévő
30 méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
száma

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása
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Gyalogutakon és
járdákon lévő 30
méternél nagyobb
szabad nyílású
hidak összegzett
szerkezeti hossza

születési neve

Gyalogutakon
és járdákon lévő
30 méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
összegzett
szerkezeti
hossza
Gyalogutakon
és járdákon lévő
30 méternél
nagyobb szabad
nyílású hidak
összegzett
kocsipálya
felülete
Bel- és
külterületi
közutakra
fordított
költségek
Kerékpárutakra
fordított
költségek
Gyalogutakra és
járdákra fordított
költségek
szabálysértő
neve
születési neve

lakhelye

lakhelye

születés dátuma

születés dátuma

Gyalogutakon és
járdákon lévő 30
méternél nagyobb
szabad nyílású
hidak összegzett
kocsipálya felülete

Bel- és külterületi
közutakra fordított
költségek

Kerékpárutakra
fordított költségek
Gyalogutakra és
járdákra fordított
költségek
szabálysértő neve

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Helyi közutak és hidak
nyilvántartása

Elsődlege
s
Elsődlege
s
Elsődlege
s
Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Bírság nyilvántartás

-

N

I

Egyszerű

Bírság nyilvántartás

-

N

I

Egyszerű

Bírság nyilvántartás

-

N

I

Egyszerű

Bírság nyilvántartás
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születés helye

születés helye

anyja neve

anyja neve

szabálysértés
megjelölése
elkövetés helye

szabálysértés
megjelölése
elkövetés helye

elkövetés ideje

elkövetés ideje

térfigyelő
kamerafelvétel

térfigyelő
kamerafelvétel
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Elsődlege
s
Elsődlege
s
Elsődlege
s
Elsődlege
s
Elsődlege
s
Elsődlege
s

-

N

I

Egyszerű

Bírság nyilvántartás

-

N

I

Egyszerű

Bírság nyilvántartás

-

N

I

Egyszerű

Bírság nyilvántartás

-

N

I

Egyszerű

Bírság nyilvántartás

-

N

I

Egyszerű

Bírság nyilvántartás

-

N

I

Egyszerű

Térfigyelő
kamerarendszer
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8.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
A Hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket a Központi Rendszer Hivatali Kapuján
keresztül fogadja közvetlenül, vagy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a
továbbiakban: NISZ Zrt.) által biztosított e-Papír szolgáltatáson keresztül.
8.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A Hivatal nem tart fent saját információátadási felületet az ügycsoport tekintetében.
Adatszolgáltatást jogszabály által meghatározott felületeken keresztül biztosít egyszerű
adatátadással:
•
•

a Központi Statisztikai Hivatal részére a helyi közutak és hidak nyilvántartásából,
valamint a bírság nyilvántartásból a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért
Felelős Helyettes Államtitkárság számára az általuk fenntartott Szabálysértési
Nyilvántartási Rendszerbe.

A térfigyelő kamerák felvételeit a Hivatal térfigyelő kamerákra vonatkozó szabályzatában
meghatározott módon biztosítja az arra jogosult együttműködő szervezetek részére.
8.1.5.2. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
8.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk
köre, leírása
Kötelezőe
Egyéb
Leíró adat
n
Adat
Adat
tartalmi,
(adatmező)
Adat típusa
átadandó
hossza
formátuma
kezelési
megnevezése
adat?
információk
(I/N)
8.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A Hivatal az információátadásra vonatkozó igényeket a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszer Hivatali Kapuján keresztül fogadja, és teljesíti, ahol a Hivatal rövid neve cegpohiv.
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának esetében a Hivatal kőröstetétleni telephelyéhez
tartozó hivatali kapun keresztül is fogadja, és teljesíti az információátadásra vonatkozó
igényeket, ahol a hivatali kapu rövid neve ktetetlen.
Az információátadásra vonatkozó igényeket továbbá az e-Papír szolgáltatáson keresztül is
fogadja a Hivatal, ahol Cegléd tekintetében címzettként Cegléd Város Önkormányzatát,
Kőröstetétlen tekintetében címzettként Kőröstetétlen Község Önkormányzatát kell megadni.
Az e-Papír szolgáltatáson keresztül megküldött adatigénylések a címzett hivatali kapujába
érkeznek meg.
A Hivatal számára a hivatali kapun keresztül megküldött adatigénylést a belső szervezeti
egység megvizsgálja, hogy a kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal bíró
szervezettől érkezett-e. A vizsgálat eredményének függvényében, amennyiben szükséges
hiánypótlást kezdeményezünk. Amennyiben nem kell hiánypótlást kezdeményezni, és indokolt
az adatszolgáltatás teljesítése, akkor a beérkezett kérelem vonatkozásában a teljesítést
végrehajtja.
Az adatigénylés beérkezéséről a központi rendszer visszaigazolást küld a feladónak, mely
tartalmazza annak kézbesítettségének időpontját.
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8.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer, illetve az e-Papír szolgáltatás elérhető a világ
bármelyik pontjáról, az interneten keresztül a hét minden napján, 0-24 óráig. Az adatátadás
biztonságos elektronikus csatornájaként szolgáló szolgáltatás éves rendelkezésre állása 98%.
8.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az információátadási szolgáltatás keretében átadott információk hitelességének,
megfelelőségének ellenőrzését a feladat elvégzésével megbízott ügyintéző végzi. Az átadásra
szánt dokumentumot a kiadmányozó aláírásával, és pecséttel hitelesíti, majd az irat
digitalizálása után a NISZ Zrt. által biztosított Azonosításra Visszavezetett
Dokumentumhitelesítési (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatással elektronikusan is hitelesíti.
8.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása
esetén
A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik együttműködő szervet sem értesíti.
Minden adatkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető
érvényes adatok alapján kerül kiszolgálásra. Az adatokon bekövetkezett változásokról új
adatigénylés esetén értesülhet a kérelmező együttműködő szerv. Minden adatigénylés esetén
a Hivatal megadja az átadott információk hitelességének időpontját.
Az együttműködő szerv által a 2.1. fejezetben ismertetett információk, adatok elektronikus úton
való átadási formáját, technikai, technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló
fejezet.
9.

Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül
az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje

A Hivatal az információátadási szabályzat módosítására okot adó körülmény bekövetkezésétől
számított 30 napon belül módosítja.
Az információátadási szabályzat módosítását a Hivatal honlapján a módosítás hatálybalépését
megelőzően legalább 15 nappal teszi közzé és küldi meg az Elektronikus Ügyintézési
Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) számára. A Felügyeletnek való megküldést a
szabályzat hatályba lépése előtt kell megtenni.
Az információátadási szabályzat, valamint módosítása legkorábban a közzétételét követő 15.
napon lép hatályba.
10. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje
Valamely információátadási szolgáltatás megszüntetése esetén a Hivatal 30 napon belül
annak megfelelően módosítja, vagy hatályon kívül helyezi az információátadási szabályzatot.
Az információátadási szabályzat megszűnésének a tényét a Hivatal honlapján a megszűnést
megelőzően legalább 15 nappal teszi közzé és küldi meg a Felügyeletnek. A Felügyeletnek
való megküldést a szabályzat megszűnése előtt kell megtenni.
Az információátadási szabályzat annak módosítása esetén legkorábban a közzétételét követő
15. napon lép hatályba, illetve megszűnés esetén veszti hatályát.
Az információátadási szolgáltatás megszüntetése esetén gondoskodni kell további, a Hivatal
ügyrendjét befolyásoló szabályzatok, eljárásrendek felülvizsgálatára, módosítására. Ennek
megfelelően vizsgálni szükséges a szervezeti és működési szabályzatot, az informatikai
biztonsági szabályzatot, illetve az egyes munkaköri leírásokat.
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