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I.

Balatonhenye Község Önkormányzata

Általános rész – az együttműködő szerv és az
információátadási szabályzat alapadatai

1. Az együttműködő szerv alapadatai
Hivatalos teljes név

Balatonhenye Község Önkormányzata

Adószám

15427920-1-19

2. Az információátadási szabályzat alapadatai
Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése
Egységes
2.1.

Egyedi

Egységes információátadási szabályzat alapadatai

Egységes információátadási szabályzat
megnevezése
Az egységes információátadási szabályzatot
kiadó szerv megnevezése
Verzió
Kiadás dátuma
Hatályosság kezdete
2.2.

Egyedi információátadási szabályzat alapadatai

Egyedi információátadási szabályzat
megnevezése
Verzió

Információátadási Szabályzat
Balatonhenye Község Önkormányzata
V1

Kiadás dátuma

2017.12.12.

Hatályosság kezdete

2018.01.01.

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara
vezetőjének jóváhagyása

Nem
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II.

Balatonhenye Község Önkormányzata

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

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai)
-

Önk. És Önk. hiv.. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető fenntartás és működtetés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Bűnmegelőzés
tűz-katasztrófavédelmi tev.
Start-munka program- téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, kezelés, ellátás
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város, községgazdálkodás
Háziorvos alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
Könyvtári állomány gyarapítása
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, egyéb szolgáltatások
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Állat egészségügy
Óvodai nevelés
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- Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás
Az együttműködő szerv szervezeti és működési szabályzata, vagy létesítő okirata alapján kérjük
kitölteni (pl.: önkormányzat esetében önkormányzati adóigazgatás).

2. Együttműködő szerv szakterülete:
helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az
önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
- birtokvédelmi eljárások (határozat, végzés)
- adóügyek (kivetés, bírság, végrehajtás) (határozat, végzés)
- szociális és gyermekvédelmi ügyek (határozat, végzés)
- lakcímnyilvántartás (végzés, hatósági bizonyítvány)
- természetvédelmi, környezetvédelmi ügyekben (határozat, végzés)
- anyakönyvi ügyek (végzés)
- állatvédelmi állattartási ügyek (határozat, végzés)
- zenés táncos rendezvények engedélyezése (határozat)
- a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos eljárások (határozat)
- szálláshely (határozat, igazolás)
- kereskedelem (működési engedély, bejelentés köteles tev.) (határozat, igazolás)
- hagyatéki eljárás (végzés)
- helyi vásárok, piacok engedélyezése (igazolás)
- fakivágási engedélyek (határozat, végzés)
- behajtási engedélyek (határozat, végzés)
- ingatlan értékének meghatározása (adó és értékbizonyítvány)

kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági
állásfoglalást):
-

szakhatósági állásfoglalás környezetvédelmi ügyekben
szakhatósági állásfoglalás telekalakításhoz
Közútkezelői hozzájárulás
Településképi hozzájárulás

szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében jogszabály
szerződéskötési kötelezettséget ír elő).
-

nincs ilyen szerződéskötési kötelezettség
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.
Nyilvántartás megnevezése

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Adóügyekben vezetett
nyilvántartások

adózói törzsadat

adózói törzsadat

nem (adótitok)
6

Közzététel helye
Az
önkormányzat az
önkormányzati
ASP-hez
rendszercsatlako
zással
csatlakozik
2018. január 1jén
Az
ASP
rendszer
által
kezelt adatokat a
Magyar
Államkincstár –
a
csatlakozási
szerződés
alapján,
az
információ
átadási
szabályzatában –
közvetlenül adja
meg
az
Elektronikus
Ügyintézési
Felügyelet
részére.
u.a.

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem
)

nem

Jogszabályi
hivatkozás

37/2015.
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-nyilvántartás

-nyilvántartás

az adózó egyedi adatait
tartalmazó, folyamatosan
vezetett adószámla
nyilvántartás

az adózó egyedi
adatait tartalmazó,
folyamatosan
vezetett adószámla
nyilvántartás
az adózó
képviseletére
vonatkozó
nyilvántartás
adózónkénti és
közterhenkénti
bejelentkezési,
változás-bejelentési,
bevallási
nyilvántartás
feltételes
adómentességet
igénybe vevő adózók
nyilatkozatainak
nyilvántartása
a gépjárműadó
megállapításához
szükséges hatósági
adatszolgáltatások
nyilvántartása
befizetések, fizetési
számlakivonatok,
utalások és az
azonosítás alatt álló
bevételek, valamint a
más szervezetet
megillető bevételek

az adózó képviseletére
vonatkozó nyilvántartás
adózónkénti és
közterhenkénti
bejelentkezési, változásbejelentési, bevallási
nyilvántartás
feltételes adómentességet
igénybe vevő adózók
nyilatkozatainak
nyilvántartása
a gépjárműadó
megállapításához
szükséges hatósági
adatszolgáltatások
nyilvántartása
befizetések, fizetési
számlakivonatok, utalások
és az azonosítás alatt álló
bevételek, valamint a más
szervezetet megillető
bevételek nyilvántartása

(XII.28.) NGM
rendelet
37/2015.
(XII.28.) NGM
rendelet

nem (adótitok)

u.a.

nem

nem (adótitok)

u.a.

nem

37/2015.
(XII.28.) NGM
rendelet

nem (adótitok)

u.a.

nem

37/2015.
(XII.28.) NGM
rendelet

nem (adótitok)

u.a.

nem

37/2015.
(XII.28.) NGM
rendelet

nem (adótitok)

u.a.

nem

37/2015.
(XII.28.) NGM
rendelet

nem (adótitok)

u.a.

nem

37/2015.
(XII.28.) NGM
rendelet
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behajthatatlannak
minősített adótartozások
nyilvántartása
biztosítási intézkedések
nyilvántartása
végrehajtási cselekmények
nyilvántartása
az önkormányzati
adóhatóság által
átruházott végrehajtási
cselekményekre,
visszatartási jog
gyakorlására vonatkozó
adatok nyilvántartása,
a magánfőzés
ellenőrzésével összefüggő
adatok nyilvántartása.

Balatonhenye Község Önkormányzata
nyilvántartása
behajthatatlannak
minősített
adótartozások
nyilvántartása
biztosítási
intézkedések
nyilvántartása
végrehajtási
cselekmények
nyilvántartása
az önkormányzati
adóhatóság által
átruházott
végrehajtási
cselekményekre,
visszatartási jog
gyakorlására
vonatkozó adatok
nyilvántartása,
a magánfőzés
ellenőrzésével
összefüggő adatok
nyilvántartása.

nem (adótitok)

u.a.

nem

37/2015.
(XII.28.) NGM
rendelet

nem (adótitok)

u.a.

nem

nem (adótitok)

u.a.

nem

nem (adótitok)

u.a.

nem

37/2015.
(XII.28.) NGM
rendelet
37/2015.
(XII.28.) NGM
rendelet
37/2015.
(XII.28.) NGM
rendelet

nem (adótitok)

u.a.

nem

37/2015.
(XII.28.) NGM
rendelet

Állatvédelmi
törvény 42/B. §
210/2009(IX.29.
) Korm. rendelet

Hatósági ügyekben
vezetett nyilvántartások
ebek nyilvántartása

ebek nyilvántartása

igen

-

nem

nyilvántartás a
kereskedelmi
tevékenységekről
nyilvántartás a
telephelyekről
nyilvántartás a

nyilvántartás a
kereskedelmi
tevékenységekről
nyilvántartás a
telephelyekről
nyilvántartás a

igen

honlap

nem

igen

honlap

nem

igen

honlap

nem
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57/2013. (II.27.)
Korm. rendelet
239/2009.
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kereskedelmi
szálláshelyekről
zenés táncos rendezvények
nyilvántartása
méhészek nyilvántartása
szociális ellátások
nyilvántartása
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kereskedelmi
szálláshelyekről
zenés táncos
rendezvények
nyilvántartása
méhészek
nyilvántartása
segélytípusonkénti
nyilvántartás

igen

honlap

nem

igen

-

nem

nem

nincs közzétéve

nem

(X.20.) Korm.
rendelet
23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet
70/2003.
(VI.27.) FMV
rendelet
1993. évi III.
törvény,
1997. évi XXXI.
törvény

A táblázat kitöltése során kérjük, legyenek figyelemmel az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 151. § (1)
bekezdésének e) pontjában foglaltakra.
2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.
Közhiteles adat rövid,
köznapi neve
sorszám, születési név,
születési
hely,
idő,
anyja neve, apja neve,
házasságkötés
helye,
ideje,
házasulandók
neve, születési helye,
ideje, anyja neve, apja
neve, elhalálozás helye,
ideje, válás helye, ideje,
bírósági
határozat

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése
2010. évi I. törvény
az
anyakönyvi
nyilvántartás-ról

Nyilvános
(I/N)
N

Átadható
(I/N)
N
(személyes
adatok
védelme)
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Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)
Egyszerű

Melyik nyilvántartásban szerepel

papír alapú anyakönyvi
nyilvántartás
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száma

sorszám, születési név,
születési
hely,
idő,
anyja neve, apja neve,
házasságkötés
helye,
ideje,
házasulandók
neve, születési helye,
ideje, anyja neve, apja
neve, elhalálozás helye,
ideje, válás helye, ideje,
bírósági
határozat
száma,
okmánynyilvántartás:
bevételezett,
kiadott,
átirányított, selejtezett

2010. évi I. törvény
az anyakönyvi
nyilvántartás-ról

N

N
(személyes
adatok
védelme)

Egyszerű

elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás
(nem része az önkormányzat
iratátadási szabályzatának)

A táblázat kitöltése során kérjük, legyenek figyelemmel az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 151. § (1)
bekezdésének e) pontjában foglaltakra.

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.

Adat rövid, köznapi neve

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlago
s esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvá
nos
(I/N)
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Átadható (I/N)

Átadható
esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Melyik nyilvántartásban
szerepel
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az adózó neve, rövid
cégneve,
magánszemély
adóazonosító jele,
külföldi vállalkozás
esetén az állami
adóhatóság által
megállapított
adóazonosító száma

Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.
törvény 16.
§ (3) a)

elsődleges

N

az adózó címe,
székhelye, telephelye,
cég elektronikus
elérhetősége, tényleges
üzletvezetés helye,
adószáma, határozott
jogviszony esetén
annak megszűnése

Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.
törvény 16.
§ (3) b)

elsődleges

N
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Az
önkormányzat
az
önkormányzati
ASP-hez
rendszercsatlakozással
csatlakozik
2018. január 1jén
Az
ASP
rendszer által
kezelt adatokat
a
Magyar
Államkincstár –
a csatlakozási
szerződés
alapján,
az
információ
átadási
szabályzatában
–
közvetlenül
adja meg az
Elektronikus
Ügyintézési
Felügyelet
részére.
u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

Információátadási szabályzat
a gazdasági társaság
létesítő okiratának
kelte, képviselőjének,
könyvelőjének neve,
lakóhelye

az adózó gazdálkodási
formája,
tevékenységének
felsorolása, TEÁOR
száma, az egyéni
vállalkozó
tevékenységének
szünetelése esetén a
szünetelés kezdő- és
zárónapja, statisztikai
számjele
a gazdasági
tulajdonosainak
cégneve, neve,
székhelye, telephelye,
lakóhelye,
adóazonosító száma
magánszemély adózó
levelezési címe - ha az
nem azonos
székhelyével,
telephelyével -, a
Magyarországon
lakóhellyel nem
rendelkező külföldi
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Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.
törvény 16.
§ (3) c)
Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.
törvény 16.
§ (3) d)

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.
törvény 16.
§ (3) e)

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.
törvény 16.
§ (3) f)

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

12
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személy esetében
magyarországi
kézbesítési
meghatalmazott-jának
neve és lakóhelye,
székhelye
az adózó iratai,
elektronikus alapon
rendelkezésre álló
bizonylatai és
nyilvántartásai
őrzésének helye, ha
az nem azonos az
adózó székhelyével
vagy lakóhelyével,
valamint ha
bizonylatot, könyvet,
nyilvántartást online
hozzáférést
biztosítva,
elektronikusan őrzi
meg, ezt a tény
a gazdasági társaság
jogelődje és
jogelődjének
adóazonosító száma
átalányadó választása

Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.
törvény 16.
§ (3) g)

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.
törvény 16.
§ (3) h)
Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

13
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az adózó választása
szerint a naptári évtől
eltérő üzleti év
mérlegforduló napja
az adózó közhasznú
szervezetként történő
nyilvántartásba vétele

a külföldi vállalkozás
magyarországi
fióktelepe esetén a
külföldi vállalkozás
megnevezése,
székhelye, cégjegyzék
száma
az adózó
magyarországi
tényleges üzletvezetési
helye, ha magyar
adóügyi illetőségét a
tényleges üzletvezetési
hely alapozza meg
vállalkozó adózó
esetében, ha a
vállalkozó adózó
cégbejegyzési eljárás

törvény 16.
§ (3) k)
Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.
törvény 16.
§ (3) l)
Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.
törvény 16.
§ (3) m)
Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.
törvény 16.
§ (3) o)

Balatonhenye Község Önkormányzata

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

Az adózás
rendjéről
szóló 2003.
évi XCII.
törvény 16.
§ (3) p)

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

37/2015.
(XII.28.)
NGM
rendelet 3.

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózói törzsadat
-nyilvántartás

14

Információátadási szabályzat
alatt áll, akkor a „b.a.”,
ha csődeljárás alatt áll,
akkor a „cs.a.”, ha
felszámolási eljárás
alatt áll, akkor az
„f.a.”, ha
végelszámolási eljárás
alatt áll, akkor a „v.a.”,
illetve ha
kényszertörlési eljárás
alatt áll, akkor a „kt.a.”
jelölést, valamennyi
adózó esetében az
önkormányzati
adófeldolgozó program
által generált technikai
azonosító
azonosító szám,
adóazonosító szám,
adószám, név, cím,
székhely, telephely,
születési hely, idő,
anyja neve, előző
viselet név
a képviselő neve,
lakhelye, képviselői
minősége, a lépviselet
jellege, a képviseleti
jogviszony időtartama,
adóazonosító száma
az adózó által
benyújtott
bejelentkezés, bevallás,
változás-bejelentés,

Balatonhenye Község Önkormányzata

§ (1) a)

37/2015.
(XII.28.)
NGM
rendelet 3.
§ (1) b)

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

az adózó egyedi
adatait tartalmazó,
folyamatosan vezetett
adószámla
nyilvántartás

37/2015.
(XII.28.)
NGM
rendelet 3.
§ (1) c)

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

az adózó képviseletére
vonatkozó
nyilvántartás

37/2015.
(XII.28.)
NGM
rendelet 3.

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

adózónkénti és
közterhenkén-ti
bejelentkezési,
változás-bejelentési,

15
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nyilatkozat ténye és
időpontja, továbbá az
adózó által valamennyi
bejelentett és bevallott
adat
az adózó neve,
adóazonosító száma,
statisztikai számjele, a
feltételes mentességgel
érintett adó
megnevezése, az
adómentességre
vonatkozó nyilatkozat
benyújtásának ténye
és időpontja
a gépjármű
rendszáma,
alvázszáma,
személygépjár-mű
saját tömege,
tehergépjármű saját
tömege és
megengedett
együttes tömege,
a gépjármű
tulajdonosának neve,
lakcíme, illetőleg
székhelye vagy
telephelye,
magánszemély adózó
esetén természetes
azonosító adatai,
nem magánszemély
adózó esetén
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§ (1) d)

bevallási nyilvántartás

37/2015.
(XII.28.)
NGM
rendelet 3.
§ (1) h)

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

feltételes
adómentességet
igénybe vevő adózók
nyilatkozatai-nak
nyilvántartása

37/2015.
(XII.28.)
NGM
rendelet 3.
§ (1) i), Art.
3. melléklet
G) alcím 25. pontja

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

a gépjárműadó
megállapításához
szükséges hatósági
adatszolgálta-tások
nyilvántartása

16
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cégjegyzékszáma
gépjármű forgalomba
helyezésének,
forgalomból való
kivonásának
időpontja, valamint a
kivonás oka,
a tulajdonváltozás
időpontja, a gépjármű
környezetvédel-mi
osztályba a gépjármű
teljesítménye (kW,
ennek hiányában LE),
gyártási éve,
a tehergépjármű, az
autóbusz légrugós
vagy azzal
egyenértékű rugózási
rendszerének
(útkímélő tengely)
ténye
az önkormányzati
adóhatóság számláit
vezető hitelintézettől
érkező számlakivonatadatai

37/2015.
(XII.28.)
NGM
rendelet 3.
§ (1) k),

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

az adózó neve,
adóazonosító száma,
statisztikai számjele,
az adó megnevezése, a
behajthatatlannak

37/2015.
(XII.28.)
NGM
rendelet 3.
§ (1) l),

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

17

befizetések, fizetési
számlakivonatok,
utalások és az
azonosítás alatt álló
bevételek, valamint a
más szervezetet
megillető bevételek
nyilvántartása
behajthatatlannak
minősített
adótartozások
nyilvántartása

Információátadási szabályzat
minősített adótartozás
összege, a
behajthatatlan-ná
nyilvánítás időpontja
biztosítási intézkedés
alá vont fizetésre
kötelezett neve,
adóazonosító száma,
statisztikai számjele,
biztosítási intézkedés
elrendelésének
időpontja, az
intézkedés alapjául
szolgáló okirat
megnevezése és
iktatószáma, a
biztosítási intézkedés
típusa, a biztosítási
intézkedés
feloldásának időpontja
és annak jogalapja
az adós neve, születési
neve, születési helye,
születési ideje, anyja
neve, személyi
azonosítója,
cégjegyzékszáma,
statisztikai száma,
adóazonosító száma,
bankszámlaszáma(ban
kszámla-számai,
lakóhelye, székhelye,
címét, elektronikus
levélcímét, egyéb

Balatonhenye Község Önkormányzata

37/2015.
(XII.28.)
NGM
rendelet 3.
§ (1) m),

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

biztosítási
intézkedések
nyilvántartása

37/2015.
(XII.28.)
NGM
rendelet 3.
§ (1) n),

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

végrehajtási
cselekmények
nyilvántartása

18
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elérhetősége,
képviseletére
vonatkozó adatok,
a végrehajtást kérő
neve, születési neve,
születési ideje, anyja
neve, személyi
azonosítója,
cégjegyzékszáma,
statisztikai száma,
adóazonosító száma,
bankszámlaszáma,
lakóhelyének,
székhelyének címe, a
végrehajtható okirat
adatai (pl.
megnevezését, számát,
döntés jogerőre
emelkedésének
időpontját, fizetési
határidőt), a
kimutatott köztartozás
- jogcím szerinti összege, késedelmi
pótlék összege, a
végrehajtás során
foganatosított
végrehajtási
cselekmények, azok
időpontja és
eredménye,
a végrehajtással
kapcsolatban felmerült
költségek, a megtérülés
19
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módja, ideje, a tovább
utalás időpontja
a végrehajtást
foganatosító neve, a
végrehajtásra történő
átadás időpontja, a
visszatartási jog
gyakorlása miatt a
megkeresett adó- és
vámigazgatóság
elnevezése, az
adatátadás időpontja,
a teljesítés ténye és
időpontja
a magánfőző neve,
címe, adóazonosító
jele, a főző berendelés
űrtartalma, a
magánfőzés helye
sorszám, cím,
iktatószám, ebtartó
adatai, ebre vonatkozó
adatok: faja, neme,
születési ideje, színe,
hívóneve, tartásának
helye, beültetett chip
sorszáma, beültetés
ideje, beültetést végző
állatorvos neve,
kamarai bélyegzőjének
száma, ivartalanítás
ideje, ivartalanítást
végző orvos adatai,
utolsó oltás ideje,
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37/2015.
(XII.28.)
NGM
rendelet 3.
§ (1) o),

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

az önkormányzati
adóhatóság által
átruházott
végrehajtási
cselekmények-re,
visszatartási jog
gyakorlására
vonatkozó adatok
nyilvántartása

37/2015.
(XII.28.)
NGM
rendelet 3.
§ (1) p),
Állatvédelm
i törvény
42/B. §

elsődleges

N

u.a.

Egyszerű

a magánfőzés
ellenőrzésével
összefüggő adatok
nyilvántartása.

I

I

Egyszerű

ebek nyilvántartása
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oltóanyag gyártási
száma, oltást végző
orvos adatai, az eb
veszélyes-e
sorszám, név, cím,
székely,
cégjegyzékszám,
vállalkozói nyilv. szám,
kistermelő reg. száma,
statisztikai száma, ker.
tevékenység helye,
kereskedelmi tev.
formája, nyitvatartási
idő, üzlet elnevezése,
alapterülete, befogadó
képesség vendéglátó
egység esetében,
vásárlók könyvének
hbv. idejének
időpontja, üzletköteles
és egyéb termékek
megnevezése,
sorszáma,
zeneszolgáltatás,
műsoros előadás,
szórakoztató játék,
külön engedély alapján
forgalmazott termékek
köre, megnevezése,
engedélyt kiállító
hatóság neve, engedély
száma, hatálya,
tevékenység
megkezdésének

210/2009(I
X.29.)
Korm.
rendelet

Balatonhenye Község Önkormányzata

I
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I

Egyszerű

nyilvántartás a
kereskedelmi
tevékenységekről
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időpontja, ker.
tevékenység
módosításának
időpontja, ker.
tevékenység
megszűnésének
időpontja
nyilvántartási szám,
bejegyzés oka,
bejegyzés időpontja,
telephely címe,
helyrajzi száma,
használatának
jogcíme,
üzemeltetésének
időtartama,
műszakonként, a napi
munkavégzés idejének
megjelölésével, ipari
tevékenység végzőjének
neve, cégjegyzék
száma, vállalkozó
nyilv. vételi száma,
székhelye, a telepen
végzett ipari
tevékenység,
sorszám, név, cím,
szálláshely elnevezése,
szolgáltató adószáma,
tevékenység típusa,
szálláshely
befogadóképessége,
szálláshely ideiglenes
bezárásának ténye,
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57/2013.
(II.27.)
Korm.
rendelet

I

I

Egyszerű

nyilvántartás a
telephelyekről

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

I

I

Egyszerű

nyilvántartás a
kereskedelmi
szálláshelyekről
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időtartama,
megszűnésének
időtartama
sorszám, kérelmező
neve, székhelye,
adószáma, rendezvény
megnevezése
sorszám, név, cím,
telefonszám,
méhcsaládok
telephelye, kaptárak
száma, típusa,
letelepedés pontos
ideje
sorszám, név, anyja
neve, születési hely,
idő, TAJ szám,
lakóhely, jogosultság
ideje, egy főre jutó
jövedelem a
családban/háztartásba
n, támogatás összege,
támogatás módja
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23/2011.
(III. 8.)
Korm.
rendelet
70/2003.
(VI.27.)
FMV
rendelet

I

I

Egyszerű

zenés táncos
rendezvények
nyilvántartása

I

I

Egyszerű

méhészek
nyilvántartás

1993. évi
III. törvény,
1997. évi
XXXI.
törvény

N

I (ellátásokhoz
kapcsolódó
ellenőrzés
esetén ellenőrző
hatóság
kérheti)

egyszerű

szociális és
gyermekvédelmi
ellátások
nyilvántartása

A táblázat kitöltése során kérjük, legyenek figyelemmel az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 151. § (1)
bekezdésének e) pontjában foglaltakra.
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Az önkormányzat hivatali kapuval rendelkezik, külön információátadás igénybe vételére szolgáló
felületet nem működtet.
2.1.5.1. Az informácgciogácgtácdácgsi félületek ösléték ok össszéfogláclog tácgblácgzáctác
Az önkormányzat nem rendelkezik külön információátadási felülettel.
Az egyéb szervek által működtetett információátadási felületekre (pl.: E-adat, Önegm, stb... ) az
önkormányzat információátadási szabályzata nem terjed ki.
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az
együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító

Együttműködés
formája

-

-

Gyakoriság

Nyilvános/
Nem
nyilvános

-

Nem nyilvános esetén
a jelölés indoklása

-

-

2.1.5.2. <ID1> éléktronikületes informácgciogácgtácdácgsi félületek öslét, szolgácgltáctácgs mületeeírásaszácki léígrácgsác
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Részben
2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása
Az önkormányzat nem rendelkezik külön információátadási felülettel.
Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018.január 1.-jén. Az
ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár a csatlakozási szerződés alapján, az
információ átadási szabályzatban közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése
-

Adat
hossza

Adat típusa
-

-

Adat
formátuma
-

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)
-

Egyéb tartalmi,
kezelési
információk
-

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018.január 1.-jén. Az
ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár a csatlakozási szerződés alapján, az
információ átadási szabályzatban közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018.január 1.-jén. Az
ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár a csatlakozási szerződés alapján, az
információ átadási szabályzatban közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
24
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2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018.január 1.-jén. Az
ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár a csatlakozási szerződés alapján, az
információ átadási szabályzatban közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018.január 1.-jén. Az
ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár a csatlakozási szerződés alapján, az
információ átadási szabályzatban közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
2.1.5.3. <ID1> éléktronikületes informácgciogácgtácdácgsi félületek öslét, szolgácgltáctácgs ületek ösgyréndi léígrácgsác
2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018.január 1.-jén. Az
ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár a csatlakozási szerződés alapján, az
információ átadási szabályzatban közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje
Az önkormányzat az önkormányzati ASP-hez rendszercsatlakozással csatlakozik 2018.január 1.-jén. Az
ASP rendszer által kezelt adatokat a Magyar Államkincstár a csatlakozási szerződés alapján, az
információ átadási szabályzatban közvetlenül adja meg az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére.
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