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I.

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Általános rész – az Együttműködő szerv és az
információátadási szabályzat alapadatai

1. Az Együttműködő szerv alapadatai
Az E-ügyintézési tv. szerinti együttműködő szervek tekintetében – a helyi önkormányzat esetében – a
hivatal minősül együttműködő szervnek.
Hivatalos teljes név

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adószám

15432656-2-20

2. Az információátadási szabályzat alapadatai
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 67. § (1) bekezdése szerint az azonos hatáskörű területi
államigazgatási szervek tekintetében az irányító államigazgatási szerv, területi kamarák tekintetében az
országos kamara, e szervekre kiterjedő hatállyal egységes információátadási szabályzatot fogadhat el.
Az Együttműködő szervet irányító államigazgatási szerv a szabályzat elkészítésének időpontjában nem
készített egységes információátadási szabályzatot.
Az Együttműködő szerv korábbi egyedi információátadási szabályzattal nem rendelkezik.
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

Hatályosság kezdete

2018.06.28.

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara
vezetőjének jóváhagyása

Igen/Nem

v2.4
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3. Az információátadási feladatok megoldása 2018.01.01-től az
önkormányzati ASP szolgáltatásán keresztül
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett
szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben
meghatározottak szerint biztosítani.
Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség az Együttműködő szervezetre (a törvény
megfogalmazása szerint „elektronikus ügyintézést biztosító szerv”) is kiterjed.
E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése alapján:
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles olyan, elektronikus ügyintézést biztosító
információs rendszer működtetésére, amely biztosítja legalább
a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének lekérdezését,
b) a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül történő ügyintézés lehetőségét,
c) elektronikus azonosításhoz kötött szolgáltatás nyújtása esetén a központi azonosítási ügynök
szolgáltatáson keresztül elérhető elektronikus azonosítási megoldások ügyfél általi használatát,
d) a Kormány rendeletében meghatározott biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül történő
kézbesítést, a neki címzett üzenetek fogadását,
e) az ügyfél által elektronikus úton tett jognyilatkozatok, elküldött iratok kézhezvételének jogszabályban
meghatározott módon történő haladéktalan igazolását,
f) a legalább fokozott biztonságú és közigazgatási követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással
ellátott, illetve elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus dokumentumok feldolgozását,
g) e törvény szerint hitelesített dokumentumok előállítását,
h) az ügyfél részére kézbesítendő iratok kézbesítését a 14. § szerint valamennyi típusú kézbesítés útján,
i) - az 1. § 17. pont a)-i) alpontjában foglalt szervek esetében - az eljárásért fizetendő terhek elektronikus
fizetését, és
j) az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatással létrehozott elektronikus űrlapok kezelését.
Az itt felsorolt szolgáltatásokat a Kormány központi fejlesztések útján biztosítja az E-ügyintézési tv. 25.
§ (9) bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) alapján. E szolgáltatások elnevezése a KEÜSZ vagy SZEÜSZ (Központi vagy
Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatás). A központi fejlesztésre kijelölt szolgáltatót az egyes,
az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm.
rendelet jelöli ki, az R. pedig meghatározza a szolgáltatás, valamint annak igénybevétele
részletszabályait.
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Az elektronikus ügyintézés biztosításához kötelezően használandó szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatások (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ):
1. Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF):
A SZÜF a jogszabályban kijelölt szolgáltató által nyújtott olyan, az ügyfél által személyre szabható
internetes alkalmazás, amely az azonosított ügyfél számára egységesen elérhető lehetőséget biztosít az
elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb kötelezettségek
teljesítésére, az ügyfél által igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételére.
2. Ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása (RNY):
Az RNY a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé
megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok - és később fokozatosan a szervezetek
- számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási
módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.
3. Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY):
Az ÖNY a személyiadat és lakcímnyilvántartásban, a központi idegenrendészeti nyilvántartásban
valamint az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi
nyilvántartásában szereplő valamennyi élő természetes személyre vonatkozóan összerendelési
bejegyzést tartalmaz, és ahhoz rendelten tárolja az egyes szakrendszeri nyilvántartások által előállított
és titkosított összerendelési kapcsolati kódokat. Az ÖNY keretében személyazonosításra szolgáló adatok
tárolására nem kerül sor.
4. Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ):
A KAÜ jogszabályban meghatározott azonosság ellenőrző ügynöki szolgáltatás egy speciális, állam által
kötelezően nyújtott esete. A Szolgáltatás biztosítja a különböző szakrendszerek felé a közfeladatot ellátó
szervezetek, valamint annak a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy alkalmazottjának, illetve
állampolgárok azonosítását és – emelt szintű szolgáltatás esetében – a jogszabályi feltételek fennállása
esetén a kért azonosító visszaadását az azonosítást kérő szakrendszer számára.
5. Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (BKSZ):
A BKSZ feladata az üzenet fogadásának igazolása, az üzenetek sértetlenségének biztosítása, az átvevő
személyének igazolása, valamint a sikertelen kézbesítés igazolása. A BKSZ-en (a NISZ Zrt.
szolgáltatásának korábbi megnevezése BEDSZ) történő kézbesítés ill. a küldemények fogadása a hivatali
kapu igénybevételével biztosítható az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára.
6. Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír):
Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége
az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy
egyéb ok miatt nem indokolt elektronizálni, szakrendszeri ügyintézéssel támogatni. Ezekben az
ügyekben az iratkezelési rendszerek tudják átvenni a munkafolyamat támogatását az ügy feldolgozása
tekintetében. Mint központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás bevezetése az e-ügyintézési törvény
hatálya alá tartozó szerveknél teszi lehetővé elektronikus ügyintézés kezdeményezését az állampolgárok
felől.
A fentiek alapján az ASP ELÜGY portál és az ELÜGY szolgáltatások 2018. január 1-jétől az ASP projekt által
biztosított szakrendszerek által lefedett ügyek intézéséhez biztosítják az E-ügyintézési tv.-nek való
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minimális megfelelést a fent felsorolt követelmények szerint, az ezen szakrendszerekhez kapcsolódóan
biztosított strukturált iFORM űrlapok mellett, az azok által le nem fedett ügyek vonatkozásában pedig
az e-Papír szolgáltatás biztosítja az elektronikus ügyintézést. Az e-Papír szolgáltatással történő ügyindítás
esetén az önkormányzat hivatali kapujába érkező ügy automatikus érkeztetését az ASP iratkezelő
szakrendszer biztosítja, a feldolgozása pedig az önkormányzat megfelelő folyamatai szerint zajlik. Az ASP
ELÜGY portálon benyújtott elektronikus űrlapok automatikus érkeztetését (paraméterezéstől függően
akár automatikus iktatását) szintén az ASP iratkezelő szakrendszer biztosítja, a feldolgozást pedig az ASP
egyes szakrendszerei végzik el.
Ezáltal a 2018. január 1-jével csatlakozott önkormányzatok (beleértve a korábbi csatlakozottakat is)
E-ügyintézési tv.-ben előírtaknak való alapszintű megfelelése biztosított lesz, a későbbiekben pedig a
bővített ELÜGY szolgáltatások élesbe állásával további, a minimális elvárásokon felüli funkciók is
megjelennek. Az ASP ELÜGY-höz külső szakrendszert nem lehet csatlakoztatni.
A Mötv. 146/B.§ értelmében az önkormányzati ASP szakrendszerei által támogatott feladatokra
vonatkozóan a csatlakozást követően szerződés nem lehet érvényben. Ebből következően a törvényben
előírt elektronikus ügyintézési feladatokat a csatlakozó önkormányzatoknak teljes egészében az ASP-n
keresztül kell biztosítani.

Az Együttműködő szervezet, mint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban:
E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre
kötelezett szervezet, 2018. január 1. napjától az ügyek elektronikus intézését
teljes mértékben az önkormányzati ASP segítségével oldja meg.
Az Együttműködő szerv az ASP által biztosított elektronikus ügyintézési szakterületek bevezetésekor Eügyintézési tv. 66.§ szerint jár el, azaz
(1) Az Együttműködő szerv az információátadási szabályzatot a módosítására okot adó körülmény
bekövetkezésétől számított 30 napon belül módosítja.
(2) Az információátadási szabályzat módosítását és megszűnésének a tényét az Együttműködő szerv a
módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal teszi közzé és küldi meg a Felügyeletnek.
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Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó
adatátadási felületek adatai

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai)
I. Igazgatási szakterület
I.a. Birtokvédelmi eljárás
I.b. Hagyatéki eljárás
I.c. Hirdetmények kifüggesztése
I.d. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
I.e. Hatósági bizonyítványok kiadása
I.f.

Vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetési engedély és nyilvántartásba vétel

I.g. Zenés, táncos rendezvények engedélyezése
I.h. Címnyilvántartás, házszámozási ügyek
I.i.

Állattartási és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek

I.j.

Méhész nyilvántartás

I.k. Eb nyilvántartás
I.l.

Vadkárral kapcsolatos ügyek

I.m. Fakivágással, fapótlással kapcsolatos ügyek
I.n. Növényvédelem, gyommentesítési ügyek
I.o. Talajvízréteget érintő fúrt vagy ásott kút engedélyezése
I.p. Zajvédelemi ügyek
I.q. Kereskedelmi szálláshely üzemeltetés engedélyezése, nyilvántartása
I.r. Bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartása, telepengedéllyel kapcsolatos ügyek
I.s. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartása, működési engedéllyel
kapcsolatos ügyek
I.t. Nem üzleti célú szálláshely szolgáltatás bejelentése
I.u. Ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon értékelő és közvetítői tevékenységgel
kapcsolatos ügyek
II. Adóügyi szakterület
8
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II.a. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
II.b. Kommunális adó
II.c. Iparűzési adó
II.d. Gépjárműadó
II.e. Idegenforgalmi adó
II.f.

Talajterhelési díj

II.g. Távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak
előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj
II.h. Igazgatási szolgáltatási díj
II.i.

Ebrendészeti hozzájárulás

II.j.

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

II.k. Egyéb bírság
II.l.

Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó

II.m. Adóigazolások kiadása
II.n. Adók módjára behajtandó köztartozások kezelése
II.o. Méltányossági, részletfizetési kérelmek
II.p. Túlfizetés visszautalási, átvezetési kérelmek
II.q. Adó- és értékbizonyítvány kiadása
III. Szociális szakterület
III.a. Rendkívüli települési támogatás
III.b. Lakhatási támogatás - települési támogatás formájában
III.c. Gyógyszertámogatás - települési támogatás formájában
III.d. Adósságcsökkentési támogatás - települési támogatás formájában
III.e. Méltányossági ápolási díj - települési támogatás formájában
III.f. Méltányossági közgyógyellátás - települési támogatás formájában
III.g. Gyermekszületési támogatás – települési támogatás formájában
III.h. Temetési támogatás – települési támogatás formájában
III.i. Iskolakezdési támogatás – települési támogatás formájában
III.j. Köztemetés
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III.k. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
III.l. Szünidei gyermekétkeztetés
III.m. Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás
IV. Építésügyi szakterület
IV.a. Építési engedély
IV.b. Összevont engedély
IV.c. Használatbavételi engedély
IV.d. Bontási engedély
IV.e. Fennmaradási engedély
IV.f. Jogutódlási tudomásulvétele
IV.g. Használatbavétel tudomásulvétele
IV.h. Építésügyi hatósági szolgáltatás
IV.i. Telekalakítás szakhatósági állásfoglalás
V. Vagyongazdálkodási szakterület
V.a. Nem lakás célú ingatlanok bérbeadása, hasznosítása
V.b. Mezőgazdasági földhaszonbérlet
V.c. Közterület használat
V.d. Ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás
V.e. Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek, bérlakás nyilvántartás
V.f. Tulajdonosi hozzájárulás
VI. Pénzügyi szakterület
VI.a. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
VI.b. Szerződés nyilvántartás
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2. Együttműködő szerv Igazgatási szakterülete
2.1.

Információforrások regiszterének tartalma

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
2.1.1.1. Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
I.a. Birtokvédelmi eljárás
- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.b. Hagyatéki eljárás
- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.c. Hirdetmények kifüggesztése
- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
- a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
- az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti
szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.
12.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.d. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
I.e. Hatósági bizonyítványok kiadása
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.f. Vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetési engedély és nyilvántartásba vétel
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.g. Zenés, táncos rendezvények engedélyezése
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- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.h. Címnyilvántartás, házszámozási ügyek
- a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014 (XII.23) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.i. Állattartási és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
- a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet
- a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
- az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
- a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet
- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.j. Méhész nyilvántartás
- a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
- a méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.k. Eb nyilvántartás
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
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- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.l. Vadkárral kapcsolatos ügyek
- a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.m. Fakivágással, fapótlással kapcsolatos ügyek
- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.n. Növényvédelem, gyommentesítési ügyek
- a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.
30.) Korm. rendelet
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet
- a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.o. Talajvízréteget érintő fúrt vagy ásott kút engedélyezése
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.p. Zajvédelemi ügyek
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
- a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendelet
I.q. Kereskedelmi szálláshely üzemeltetés engedélyezése, nyilvántartása
- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
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- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.r. Bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartása, telepengedéllyel kapcsolatos ügyek
- 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
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.s. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartása, működési engedéllyel kapcsolatos
ügyek
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.t. Nem üzleti célú szálláshely szolgáltatás bejelentése
- a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm.
rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
I.u. Ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon értékelő és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos
ügyek
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény
- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és
közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
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2.1.1.2. Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
I.a. Birtokvédelmi eljárás
- eredeti birtokállapot helyreállítására irányuló határozat
- birtokzavaró magatartás megszűntetését elrendelő határozat
- birtokvédelmi kérelmet elutasító határozat
I.b. Hagyatéki eljárás
- eljárás lefolytatásához nyilatkozat (tényállás tisztázása)
- hagyatéki leltár felvétele
I.c. Hirdetmények kifüggesztése
I.d. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
- talált tárgy átadás, átvételi jegyzőkönyv
I.e. Hatósági bizonyítványok kiadása
- hatósági bizonyítvány kiállítása
I.f. Vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetési engedély és nyilvántartásba vétel
- vásár, piac üzemeltetési engedély megadásáról szóló határozat
- vásár, piac üzemeltetési engedély kérelmet elutasító határozat
- vásár, piac nyilvántartásba vétel
- helyi termelői piac nyilvántartásba vételről igazolás
- bevásárlóközpont nyilvántartásba vételről igazolás
I.g. Zenés, táncos rendezvények engedélyezése
- rendezvénytartási engedély kiadásáról szóló határozat
- rendezvény nyilvántartásba vételéről igazolás
- rendezvénytartási engedély módosításáról szóló határozat
- rendezvénytartási engedély visszavonásáról szóló határozat
- rendezvény nyilvántartásból törlés
- rendezvénytartási engedély kérelmet elutasító határozat
I.h. Címnyilvántartás, házszámozási ügyek
- ingatlan címének igazolása hatósági bizonyítvány kiadásával
- ingatlan címének megállapításáról szóló határozat
- ingatlan címének módosításáról szóló határozat
I.i. Állattartási és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek
15
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- állattartást korlátozó határozat
- állattartást tiltó határozat
- kérelmet elutasító határozat
- állatvédelmi bírság kiszabása
I.j. Méhész nyilvántartás
- méhész nyilvántartásba bejegyzés
I.k. Eb nyilvántartás
- eb nyilvántartásba bejegyzés
I.l. Vadkárral kapcsolatos ügyek
- felek között kötött egyezséget jóváhagyó határozat
- eljárást megszüntető végzés
I.m. Fakivágással, fapótlással kapcsolatos ügyek
- fakivágási engedélyezéséről szóló határozat
- fakivágási engedély kérelem elutasító határozat
I.n. Növényvédelem, gyommentesítési ügyek
- gyomos elhanyagolt ingatlanok esetében a növényvédelmi feladatok elvégzésére kötelező
határozat
- parlagfűvel szennyezett ingatlan esetében a közérdekű védekezés azonnali hatályú elrendeléséről
határozat
I.o. Talajvízréteget érintő fúrt vagy ásott kút engedélyezése
- talajvízréteget érintő kút létesítés engedélyezésről szóló határozat
- talajvízréteget érintő kút megszüntetéséről szóló határozat
I.p. Zajvédelemi ügyek
- zajkibocsátási határértéket megállapító határozat
- zajkibocsátási határértéket módosító határozat
- zaj-, illetve rezgésvédelmi bírság kiszabása
I.q. Kereskedelmi szálláshely üzemeltetés engedélyezése, nyilvántartása
- szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról szóló határozat
- szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet elutasító határozat
- szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- szálláshely nyilvántartásba vételről igazolás
16
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- szálláshely-üzemeltetési engedélyt visszavonó határozat
- szálláshely nyilvántartásból törlés
- szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárást megszüntető végzés
- szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
I.r. Bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartása, telepengedéllyel kapcsolatos ügyek
- telephely engedély megadásáról szóló határozat
- telephely engedély iránti kérelmet elutasító határozat
- telephely engedély iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- ipari szolgáltatóhely, tevékenység nyilvántartásba vételről igazolás
- telephely engedélyt visszavonó határozat
- ipari szolgáltatóhely, tevékenység nyilvántartásból törlés
- telephely engedélyezési eljárást megszüntető végzés
- telephely engedélyezési eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
I.s. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartása, működési engedéllyel kapcsolatos
ügyek
- működési engedély megadásáról szóló határozat
- működési engedély iránti kérelmet elutasító határozat
- működési engedély iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételről igazolás
- működési engedélyt visszavonó határozat
- kereskedelmi tevékenység nyilvántartásból törlés
- működési engedélyezési eljárást megszüntető végzés
- működési engedélyezési eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
I.t. Nem üzleti célú szálláshely szolgáltatás bejelentése
- nyilvántartásba vételi kérelmet
- nyilvántartásba vételi kérelmet elutasító határozat
- nyilvántartásba vételi kérelmi eljárást megszüntető végzés
I.u. Ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon értékelő és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos
ügyek
- nyilvántartásba vétel
- nyilvántartásból törlés
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2.1.1.3. A kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
I.a. Birtokvédelmi eljárás - nincs ilyen
I.b. Hagyatéki eljárás - nincs ilyen
I.c. Hirdetmények kifüggesztése - nincs ilyen
I.d. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés - nincs ilyen
I.e. Hatósági bizonyítványok kiadása - nincs ilyen
I.f. Vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetési engedély és nyilvántartásba vétel - nincs ilyen
I.g. Zenés, táncos rendezvények engedélyezése - nincs ilyen
I.h. Címnyilvántartás, házszámozási ügyek - nincs ilyen
I.i. Állattartási és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek - nincs ilyen
I.j. Méhész nyilvántartás - nincs ilyen
I.k. Eb nyilvántartás - nincs ilyen
I.l. Vadkárral kapcsolatos ügyek - nincs ilyen
I.m. Fakivágással, fapótlással kapcsolatos ügyek - nincs ilyen
I.n. Növényvédelem, gyommentesítési ügyek - nincs ilyen
I.o. Talajvízréteget érintő fúrt vagy ásott kút engedélyezése - nincs ilyen
I.p. Zajvédelemi ügyek - nincs ilyen
I.q. Kereskedelmi szálláshely üzemeltetés engedélyezése, nyilvántartása - nincs ilyen
I.r. Bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartása, telepengedéllyel kapcsolatos ügyek - nincs ilyen
I.s. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartása, működési engedéllyel kapcsolatos
ügyek - nincs ilyen
I.t. Nem üzleti célú szálláshely szolgáltatás bejelentése - nincs ilyen
I.u. Ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon értékelő és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos
ügyek - nincs ilyen
18
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2.1.1.4. Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő):
I.a. Birtokvédelmi eljárás - nincs ilyen
I.b. Hagyatéki eljárás - nincs ilyen
I.c. Hirdetmények kifüggesztése - nincs ilyen
I.d. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés - nincs ilyen
I.e. Hatósági bizonyítványok kiadása - nincs ilyen
I.f. Vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetési engedély és nyilvántartásba vétel - nincs ilyen
I.g. Zenés, táncos rendezvények engedélyezése - nincs ilyen
I.h. Címnyilvántartás, házszámozási ügyek - nincs ilyen
I.i. Állattartási és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek - nincs ilyen
I.j. Méhész nyilvántartás - nincs ilyen
I.k. Eb nyilvántartás - nincs ilyen
I.l. Vadkárral kapcsolatos ügyek - nincs ilyen
I.m. Fakivágással, fapótlással kapcsolatos ügyek - nincs ilyen
I.n. Növényvédelem, gyommentesítési ügyek - nincs ilyen
I.o. Talajvízréteget érintő fúrt vagy ásott kút engedélyezése - nincs ilyen
I.p. Zajvédelemi ügyek - nincs ilyen
I.q. Kereskedelmi szálláshely üzemeltetés engedélyezése, nyilvántartása - nincs ilyen
I.r. Bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartása, telepengedéllyel kapcsolatos ügyek - nincs ilyen
I.s. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartása, működési engedéllyel kapcsolatos
ügyek - nincs ilyen
I.t. Nem üzleti célú szálláshely szolgáltatás bejelentése - nincs ilyen
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I.u. Ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon értékelő és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos
ügyek - nincs ilyen
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata

Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Birtokvédelmi eljárás

A nyilvántartás
tartalmazza a jegyző
hatásköre alá tartozó
birtokvédelemmel
kapcsolatos kérelmeket,
kapcsolódó
dokumentumokat és az
eljárás státuszát

Hagyatéki eljárás

A nyilvántartás
tartalmazza a hagyatéki
eljárás során az elhunyt
vér szerinti rokonai,
hozzátartozói,
feltételezhető örökösei
(illetve, aki ezen adatokról
a hatóságot tájékoztatni
tudja az elhunyt
hagyatékával
kapcsolatban) által közölt
adatokat, az eljáráshoz
kapcsolódó

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Nem

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Nem

Jogszabályi hivatkozás
- a jegyző hatáskörébe
tartozó birtokvédelmi
eljárásról szóló 17/2015. (II.
16.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

- a hagyatéki eljárásról szóló
2010. évi XXXVIII. törvény

Nem

Nem

- a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi hivatkozás

dokumentumokat, az
eljárás státuszát
- a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény
- a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény

Hirdetmények
kifüggesztése

A nyilvántartás
tartalmazza az
együttműködő szerv
nevét, közzététel napját,
hirdetmény
tárgyát/kategóriáját,
hirdetmény iktatószámát
és a kifüggesztés
határidejét.

- az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény
Nem

Nem

- a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. törvény
- az elővásárlási és
előhaszonbérleti jog gyakorlása
érdekében az adás-vételi és a
haszonbérleti szerződés
hirdetményi úton történő
közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 474/2013.
(XII. 12.) Korm. rendelet
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi hivatkozás
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

A nyilvántartás
tartalmazza a talált
tárgyakkal kapcsolatos
bejelentéseket, és a
bejelentésnek
megfelelően a Polgári
Törvénykönyv által
meghozott intézkedéseket

Hatósági bizonyítványok
kiadása

A nyilvántartás
tartalmazza az ügyfél által
beadott kérelmet,
kapcsolódó
dokumentumokat és a
kérelemről való döntést, a
kiállított bizonyítvány
iktatószámát

Nem

Vásár, piac,
bevásárlóközpont

A jegyző által a vásárokról
és piacokról vezetett
nyilvántartás - a Szolgtv.-

Igen

Nem

www.egervar.
hu
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Nem

- a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény

Nem

- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

Részben

- a kereskedelemről szóló
2005. évi CLXIV. törvény
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

ben meghatározott
adatokon túl – tartalmazza
az 55/2009. (III. 13.) Korm.
Rendeletben
meghatározott adatok
körét

Jogszabályi hivatkozás
- a vásárokról, a piacokról, és
a bevásárlóközpontokról szóló
55/2009. (III. 13.) Korm.
rendelet
- a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és
folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

A nyilvántartás a 23/2011.
(III. 8.) Korm. rendelet 1.
számú melléklete alapján
vezetett adatokat
tartalmazza

www.egervar.
hu

Igen

Részben

- a zenés, táncos
rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm.
rendelet
- a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és
folytatásának általános
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi hivatkozás
szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

A nyilvántartás
tartalmazza a kérelmek
alapján a címképzéshez
szükséges adatokat,
valamit a címregiszterben
tárolt adatokban
bekövetkezett
változásokat igazoló
okiratokat

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

A nyilvántartás
tartalmazza az ügyfél által
tett bejelentéseket,
kérelmeket, igazolásokat
valamint a hivatal által
felvett jegyzőkönyveket,
kiadott
igazolásokat/engedélyeket

Nem

Nem

Nem

Nem
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- a központi címregiszterről
és a címkezelésről szóló
345/2014 (XII.23) Korm.
rendelet
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény
- az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény
- az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi hivatkozás
- a települési önkormányzat
jegyzőjének az állatok
védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos
egyes feladat- és hatásköreiről
szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet
- a veszélyes állatfajokról és
egyedeik tartásának
szabályairól szóló 85/2015. (XII.
17.) FM rendelet
- a veszettség elleni
védekezés részletes
szabályairól szóló 164/2008.
(XII. 20.) FVM rendelet
- az Állat-egészségügyi
Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V. 28.) FM rendelet
- a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet
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megnevezése

Nyilvántartás leírása

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi hivatkozás
- a marhalevél kiváltásáról és
kezeléséről szóló 21/1996. (VII.
9.) FM rendelet
- a földművelésügyi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

Méhész nyilvántartás

A nyilvántartás
tartalmazza a jegyző
hatásköre alá tartozó
ügyfél által tett
bejelentéseket illetve
kijelentéseket,
méhegészségügyi
vizsgálatokról szóló
összesítőket, állatorvosi
igazolásokat, Állat-

www.egervar.
hu

Igen

Nem

- a méhállományok
védelméről és a mézelő méhek
egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről
szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM
rendelet
- az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény
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EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

egészségügyi
bizonyítványokat

Jogszabályi hivatkozás
- a méhészetről szóló
15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény
- az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény

Eb nyilvántartás

A nyilvántartás
tartalmazza a törvényben
meghatározott kötelezően
megadandó adatok körét

www.egervar.
hu

Igen

Nem

- a települési önkormányzat
jegyzőjének az állatok
védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos
egyes feladat- és hatásköreiről
szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet
- a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet
- a földművelésügyi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó
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megnevezése

Nyilvántartás leírása

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi hivatkozás
szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

A nyilvántartás
tartalmazza a vadkárral
kapcsolatos
bejelentéseket,
kérelmeket,
jegyzőkönyveket, a
bejelentésekkel
kapcsolatosan hozott
döntéseket, határozatokat

Fakivágással, fapótlással
kapcsolatos ügyek

A nyilvántartás
tartalmazza az ügyfél által
benyújtott engedély
kérelmeket valamint a
jegyző általi
engedélyeket/elutasítások
at

Nem

Nem

Nem

Nem
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- a vad védelméről, a
vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény
- a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008.
(XII.30.) Korm. rendelet
- a környezet védelmének
általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi hivatkozás
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

Növényvédelem,
gyommentesítési ügyek

A nyilvántartás
tartalmazza az ügyfél által
tett bejelentéseket, a saját
kezdeményezésre vagy
bejelentés alapján
belterületen elvégzett
helyszíni ellenőrzések
jegyzőkönyveit

- a parlagfű elleni közérdekű
védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei
megállapításának és
igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet
Nem

Nem

- az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény
- a földművelésügyi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet
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EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi hivatkozás
- a panaszokról és közérdekű
bejelentésekről szóló 2013. évi
CLXV. törvény
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

Talajvízréteget érintő fúrt
vagy ásott kút
engedélyezése

A nyilvántartás
tartalmazza a
talajvízréteget érintő fúrt
vagy ásott kút
bejelentéshez szükséges
adatait/változások
vezetését, a jegyző által
kiadott/visszavont
engedélyt, engedély
számot. Tartalmazza
továbbá a létesítmény
átalakítását,
megszüntetését vagy
meghatározott módon
történő használatát
hivatalból elrendelő
határozatot

Nem

Nem
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- a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény
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Nyilvántartás leírása

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi hivatkozás
- a környezet védelmének
általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény

Zajvédelemi ügyek

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

A nyilvántartás
tartalmazza a zajvédelmi
ügyekkel kapcsolatos
kérelmeket,
bejelentéseket, változás
bejelentéseket

A nyilvántartás
tartalmazza a szálláshelyszolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes
feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának
rendjéről szóló 239/2009.
(X. 20.) Korm.
Rendeletben
bejelentéshez szükséges
adatokat, jegyzői

Nem

Nem

- a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet
- a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM
együttes rendelet

www.egervar.
hu

Igen

Igen

- a szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről
szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet
- a kereskedelemről szóló
2005. évi CLXIV. törvény
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EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

engedélyeket/igazolásokat
, engedély számot,
engedély kiadásának
dátumát, szálláshely
megszűnését/megszűntet
ését, jogszabályi és
hatósági előírások
megsértését, kiszabott
pénzbírságot

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

A nyilvántartás
tartalmazza a
bejelentéshez szükséges
57/2013. (II. 27.) Korm.
Rendelet 4. mellékletében
meghatározott kötelezően
közlendő adatokat,
valamint az 57/2013. (II.
27.) Korm. Rendelet 6.
mellékletében
meghatározott
nyilvántartási adatokat

Jogszabályi hivatkozás
- a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és
folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

www.egervar.
hu

Igen

Részben

- 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
- a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és
folytatásának általános
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EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi hivatkozás
szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

A nyilvántartás
tartalmazza a 210/2009.
(IX. 29.) Korm. Rendelet 1.
számú melléklet A)
pontjában található
bejelentéshez szükséges
kötelezően közlendő
adatokat, valamint B)
pontjában található
működési engedély
kérelemhez szükséges
kötelezően közlendő
adatokat. Tartalmazza
továbbá a 210/2009. (IX.
29.) Korm. Rendelet 2.
számú melléklet alapján
vezetett nyilvántartás
adatokat.

- a kereskedelemről szóló
2005. évi CLXIV. törvény

www.egervar.
hu

Igen

- a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és
folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
Részben

- a kereskedelmi
tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 210/2009.
(IX. 29.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény
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Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

A nyilvántartás
tartalmazza a
bejelentéshez szükséges
kötelezően közlendő
adatokat, valamint a
173/2003. (X. 28.) Korm.
Rendelet 3. számú
melléklet alapján
nyilvántartott nem üzleti
célú szálláshelyeket,
173/2003. (X. 28.) Korm.
Rendelet 4. számú
melléklet szerinti
adattartalommal a
hatósági igazolványt

Ingatlanközvetítői,
valamint ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek

A nyilvántartás a 23/2013.
(VI. 28.) NGM rendeletben
meghatározott
adattartalommal történő
bejelentéseket, valamint a
23/2013. (VI. 28.) NGM
rendelet alapján
meghatározott

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel
helye

www.egervar.
hu

Igen

www.egervar.
hu

Igen

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Igen

Részben

Jogszabályi hivatkozás

- a nem üzleti célú közösségi,
szabadidős szálláshelyszolgáltatásról szóló 173/2003.
(X. 28.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

- a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény
- a társasházkezelő, az
ingatlankezelő, az
ingatlanközvetítő, valamint az
ingatlanvagyon- értékelő és
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EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

nyilvántartási adatokat
tartalmazza

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi hivatkozás
közvetítő szolgáltatói
tevékenység üzletszerűen
történő végzésének
feltételeiről és a
nyilvántartásba vétel részletes
szabályairól szóló 23/2013. (VI.
28.) NGM rendelet
- a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és
folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény
- az ingatlanvállalkozásfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről szóló 217/2009.
(X. 2.) Korm. rendelet
- a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény
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2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

A fenntartó vállalkozó
nyilvántartásba vételi
száma vagy
cégjegyzékszáma, illetve
bírósági nyilvántartásba
vételi száma

A fenntartó vállalkozó
nyilvántartásba vételi
száma vagy
cégjegyzékszáma, illetve
bírósági nyilvántartásba
vételi száma

Bevásárlóközpont
elnevezése

Bevásárlóközpont címe

Bevásárlóközpont
elnevezése

Bevásárlóközpont címe

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Bevásárlóközpont helyrajzi
száma

Terület használatának
jogcíme

Bevásárlóközpont
nyitvatartása

Bevásárlóközpont
üzemeltetési ideje

Üzletek száma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Bevásárlóközpont helyrajzi
száma

Terület használatának
jogcíme

Bevásárlóközpont
nyitvatartása

Bevásárlóközpont
üzemeltetési ideje

Üzletek száma

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel
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Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Más árusító helyek száma

Helyi termelői piac címe

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Más árusító helyek száma

Helyi termelői piac címe

Helyi termelői piac
helyrajzi száma

Helyi termelői piac
helyrajzi száma

Helyi termelői piac
területhasználatának
jogcíme

Helyi termelői piac
területhasználatának
jogcíme

A piac nyitvatartásának
ideje

A piac nyitvatartásának
ideje

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

Melyik nyilvántartásban
szerepel

Nyilvántartási szám

Nyilvántartási szám

I

I

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély és
nyilvántartásba vétel

Kérelmező
Cégjegyzékszáma, egyéni
vállalkozói nyilvántartási
száma, vagy bírósági
nyilvántartásba vételi
száma

Kérelmező
Cégjegyzékszáma, egyéni
vállalkozói nyilvántartási
száma, vagy bírósági
nyilvántartásba vételi
száma

I

I

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

Zenés, táncos rendezvény
megnevezése

Zenés, táncos rendezvény
megnevezése

I

I

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

Rendezvény gyakorisága

Rendezvény gyakorisága

Rendezvény
megtartásának napja

Rendezvény
megtartásának napja

I

I

I

I
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Információátadási szabályzat v2.4

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Rendezvény kezdésének
időpontja

Rendezvény kezdésének
időpontja

Rendezvény befejezésének
időpontja

Rendezvény befejezésének
időpontja

Helyszínül szolgáló ingatlan
címe

Helyszínül szolgáló ingatlan
címe

I

Helyszínül szolgáló ingatlan
helyrajzi száma

Helyszínül szolgáló ingatlan
helyrajzi száma

I

Helyszínül szolgáló ingatlan
alapterülete

Helyszínül szolgáló ingatlan
alapterülete

Rendezvény
befogadóképessége

Rendezvény
befogadóképessége

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

I

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

I

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Rendezvény tartás
megszűnésének időpontja

Rendezvény tartás
megszűnésének időpontja

Rendezvénynek helyt adó
építmény használatának
jogcíme

Rendezvénynek helyt adó
építmény használatának
jogcíme

Zenés, táncos
rendezvényhez kapcsolódó
szolgáltatások
megnevezése

Zenés, táncos
rendezvényhez kapcsolódó
szolgáltatások
megnevezése

A szálláshely-szolgáltató
neve

A szálláshely-szolgáltató
címe

A szálláshely-szolgáltató
neve

A szálláshely-szolgáltató
címe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

A szálláshely-szolgáltató
székhelye

A szálláshely-szolgáltató
adóazonosító száma

A szálláshely-szolgáltató
statisztikai számjele

A szálláshely címe

A szálláshely helyrajzi
száma

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

A szálláshely-szolgáltató
székhelye

A szálláshely-szolgáltató
adóazonosító száma

A szálláshely-szolgáltató
statisztikai számjele

A szálláshely címe

A szálláshely helyrajzi
száma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

A szálláshely helyszínrajzát

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

A szálláshely helyszínrajzát

A szálláshely
befogadóképességét

A szálláshely
befogadóképességét

A vendégszobák, továbbá kemping esetén területegységek száma

A vendégszobák, továbbá kemping esetén területegységek száma

Az ágyak száma

Az ágyak száma

A szálláshely használatának A szálláshely használatának
jogcíme
jogcíme

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

A szálláshely elnevezése

A szálláshely elnevezése

A szálláshely-szolgáltatási
tevékenységet mely
szálláshelytípus
tekintetében kívánja
folytatni

A szálláshely-szolgáltatási
tevékenységet mely
szálláshelytípus
tekintetében kívánja
folytatni

A szálláshely-szolgáltató a
szálláshelyen kíván-e
élelmiszert, élelmiszernyersanyagot előállítani,
felhasználni vagy
forgalomba hozni

A szálláshely-szolgáltató a
szálláshelyen kíván-e
élelmiszert, élelmiszernyersanyagot előállítani,
felhasználni vagy
forgalomba hozni

A szálláshely-szolgáltató
helyszíni szemle tartását
kéri

A szálláshely-szolgáltató
helyszíni szemle tartását
kéri

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Szálláshely-szolgáltatási
tevékenység nyilvántartási
száma

Szálláshely-szolgáltatási
tevékenység nyilvántartási
száma

Szálláshely ideiglenes
bezárásának ténye és
időtartama

Szálláshely ideiglenes
bezárásának ténye és
időtartama

Szálláshely megszűnésének
időpontja és a megszűnés
oka

Szálláshely megszűnésének
időpontja és a megszűnés
oka

Szálláshely engedély száma

Szálláshely engedély szám
kiadás dátuma

Szálláshely engedély száma

Szálláshely engedély szám
kiadás dátuma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Egyszerű

Kereskedelmi szálláshely
üzemeltetés
engedélyezése,
nyilvántartása

Információátadási szabályzat v2.4

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Az ipari tevékenység
végzőjének
cégjegyzékszáma, illetve
vállalkozói nyilvántartási
száma

Az ipari tevékenység
végzőjének
cégjegyzékszáma, illetve
vállalkozói nyilvántartási
száma

Telep tulajdonosa

Telep címe

Telep helyrajzi száma

Telep tulajdonosa

Telep címe

Telep helyrajzi száma

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Telep használatának joga

Telep használatának joga

Telepen folytatni kívánt
ipari tevékenység
(tevékenységek)

Telepen folytatni kívánt
ipari tevékenység
(tevékenységek)

Használnak-e a telepen az
ipari tevékenységgel
összefüggésben külön
jogszabály alapján hatósági
felügyelet alá tartozó
nyomástartó berendezést

Használnak-e a telepen az
ipari tevékenységgel
összefüggésben külön
jogszabály alapján hatósági
felügyelet alá tartozó
nyomástartó berendezést

Használnak-e a telepen az
ipari tevékenységgel
összefüggésben külön
jogszabály alapján hatósági
felügyelet alá tartozó
éghető vagy veszélyes

Használnak-e a telepen az
ipari tevékenységgel
összefüggésben külön
jogszabály alapján hatósági
felügyelet alá tartozó
éghető vagy veszélyes

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

folyadék tárolására
szolgáló tartályt

folyadék tárolására
szolgáló tartályt

Használnak-e a telepen az
ipari tevékenységgel
összefüggésben ipari vagy
mezőgazdasági
gázfogyasztó készüléket

Használnak-e a telepen az
ipari tevékenységgel
összefüggésben ipari vagy
mezőgazdasági
gázfogyasztó készüléket

Használnak-e a telepen az
ipari tevékenységgel
összefüggésben legalább
50 kVA beépített
összteljesítményű, 0,4 kV,
vagy nagyobb feszültségű
villamos berendezést,
rendszert

Használnak-e a telepen az
ipari tevékenységgel
összefüggésben legalább
50 kVA beépített
összteljesítményű, 0,4 kV,
vagy nagyobb feszültségű
villamos berendezést,
rendszert

Használnak-e a telepen az
ipari tevékenységgel
összefüggésben nem
közforgalmú
üzemanyagtöltő állomáson
cseppfolyós vagy

Használnak-e a telepen az
ipari tevékenységgel
összefüggésben nem
közforgalmú
üzemanyagtöltő állomáson
cseppfolyós vagy

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek
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Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

cseppfolyósított, illetve
sűrítettgázüzemanyagtöltőberendezést

cseppfolyósított, illetve
sűrítettgázüzemanyagtöltőberendezést

Telep üzemeltetésének
időtartama, műszakonként
a napi munkavégzés
idejének megjelölésével

Telep üzemeltetésének
időtartama, műszakonként
a napi munkavégzés
idejének megjelölésével

Keltezés, bejelentő
aláírása, bélyegzője

A jegyző által kiadott
nyilvántartási szám

Keltezés, bejelentő
aláírása, bélyegzője

A jegyző által kiadott
nyilvántartási szám

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

A bejegyzés oka

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

A bejegyzés oka

A bejegyzés időpontja

A bejegyzés időpontja

Cégjegyzékszáma, egyéni
vállalkozói nyilvántartási
száma, kistermelő
regisztrációs szám

Cégjegyzékszáma, egyéni
vállalkozói nyilvántartási
száma, kistermelő
regisztrációs szám

Statisztikai szám

Statisztikai szám

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles ipari
tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek
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Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Tevékenység helyének
címe

Tevékenység helyének
címe

Mozgóbolt működési
területe és útvonal
jegyzéke

Mozgóbolt működési
területe és útvonal
jegyzéke

Üzleten kívüli kereskedés
és csomagküldő
kereskedelem működési
területének jegyzéke, a
működési területtel
érintett települések

Üzleten kívüli kereskedés
és csomagküldő
kereskedelem működési
területének jegyzéke, a
működési területtel
érintett települések

Üzleten kívüli
kereskedelem esetén a
termék forgalmazása
céljából szervezett utazás
vagy tartott rendezvény
helyének és időpontjának,

Üzleten kívüli
kereskedelem esetén a
termék forgalmazása
céljából szervezett utazás
vagy tartott rendezvény
helyének és időpontjának,

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I

52

Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Információátadási szabályzat v2.4

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

illetve a szervezett utazás
keretében tartott
rendezvény esetén az
utazás indulási és
célhelyének, valamint az
utazás időpontjának
megjelölése

illetve a szervezett utazás
keretében tartott
rendezvény esetén az
utazás indulási és
célhelyének, valamint az
utazás időpontjának
megjelölése

Közlekedési eszközön
folytatott értékesítés
esetén a közlekedési
eszköz megjelölése

Közlekedési eszközön
folytatott értékesítés
esetén a közlekedési
eszköz megjelölése

Kereskedelmi tevékenység
formája

Az üzlet címe

Kereskedelmi tevékenység
formája

Az üzlet címe

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

53

Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Az üzlet helyrajzi száma

Az üzlet tulajdonosa

Az üzlet nyitvatartási ideje

Az üzlet használatának
jogcíme

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Az üzlet helyrajzi száma

Az üzlet tulajdonosa

Az üzlet nyitvatartási ideje

Az üzlet használatának
jogcíme

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I

54

Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Üzlet elnevezése

Üzlet elnevezése

Alapterülete, vendéglátó
üzlet esetén annak
befogadóképessége

Alapterülete, vendéglátó
üzlet esetén annak
befogadóképessége

Vásárlók Könyve
használatbavételének
időpontja, azonosító adatai

Vásárlók Könyve
használatbavételének
időpontja, azonosító adatai

Az árusítótér nettó
alapterülete

Az árusítótér nettó
alapterülete

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Az üzlethez létesített
gépjármű-várakozóhelyek
száma, azok telekhatártól
mért távolsága és
elhelyezése

Az üzlethez létesített
gépjármű-várakozóhelyek
száma, azok telekhatártól
mért távolsága és
elhelyezése

Forgalmazni kívánt
termékek megnevezése

Forgalmazni kívánt
termékek sorszáma

Külön engedély száma,
hatálya

Forgalmazni kívánt
termékek megnevezése

Forgalmazni kívánt
termékek sorszáma

Külön engedély száma,
hatálya

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Külön engedélyt kiállító
hatóság

Külön engedélyt kiállító
hatóság

Külön engedély alapján
forgalmazott termékek
köre, megnevezése

Külön engedély alapján
forgalmazott termékek
köre, megnevezése

Kereskedelmi tevékenység
jellege

A korábban bejelentett
adatokban történt változás

Kereskedelmi tevékenység
jellege

A korábban bejelentett
adatokban történt változás

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása, működési
engedéllyel kapcsolatos
ügyek

Információátadási szabályzat v2.4

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az átadás
módja

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

A szálláshely-szolgáltató
neve, cégneve

A szálláshely-szolgáltató
neve, cégneve

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

A szálláshely-szolgáltató
címe

A szálláshely-szolgáltató
címe

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

A szálláshely-szolgáltató
székhelye

A szálláshely-szolgáltató
székhelye

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

Statisztikai száma

Statisztikai száma

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

A szálláshely címe,
helyrajzi száma

A szálláshely címe,
helyrajzi száma

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

A szálláshely megnevezése

A szálláshely megnevezése

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

(Egyszerű/Automatikus)

58

Melyik nyilvántartásban
szerepel

Információátadási szabályzat v2.4

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az átadás
módja

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

A szálláshely típusa
(altípusa)

A szálláshely típusa
(altípusa)

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

A szálláshely minősítése

A szálláshely minősítése

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

Vendégszobák száma

Vendégszobák száma

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

Férőhelyek száma
(hálóhelyiségek,
fekvőhelyek)

Férőhelyek száma
(hálóhelyiségek,
fekvőhelyek)

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

A szálláshely nyitva tartása

A szálláshely nyitva tartása

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

A szálláshely üzemeltetése

A szálláshely üzemeltetése

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

(Egyszerű/Automatikus)

59

Melyik nyilvántartásban
szerepel

Információátadási szabályzat v2.4

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az átadás
módja

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

A szálláshely-szolgáltatás
nyújtása

A szálláshely-szolgáltatás
nyújtása

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

A szolgáltatás
megkezdésének időpontja

A szolgáltatás
megkezdésének időpontja

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

Vásárlók Könyve
használatbavételének
időpontja, azonosító adatai

Vásárlók Könyve
használatbavételének
időpontja, azonosító adatai

I

I

Egyszerű

Nem üzleti célú szálláshely
szolgáltatás bejelentése

a szolgáltatási tevékenység
során használni kívánt
nyelv vagy nyelvek
megjelölése

a szolgáltatási tevékenység
során használni kívánt
nyelv vagy nyelvek
megjelölése

Egyszerű

Ingatlanközvetítői,
valamint ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Ingatlanközvetítői,
valamint ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek

A hatósággal való
kapcsolattartás módja

A hatósággal való
kapcsolattartás módja

(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

60

Melyik nyilvántartásban
szerepel

Információátadási szabályzat v2.4

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Természetes személy
szakképesítését tanúsító
bizonyítvány száma

Természetes személy
szakképesítését tanúsító
bizonyítvány száma

Természetes személy
szakképesítést tanúsító
bizonyítvány kiadási helye
és időpontja

Természetes személy
szakképesítést tanúsító
bizonyítvány kiadási helye
és időpontja

Természetes személy
szakképesítést tanúsító
bizonyítványt kiállító
intézmény megjelölése

Természetes személy
szakképesítést tanúsító
bizonyítványt kiállító
intézmény megjelölése

A szakképesítését tanúsító
bizonyítvány száma,
kiadása helye és időpontja,
valamint az azt kiállító
intézmény megjelölése

A szakképesítését tanúsító
bizonyítvány száma,
kiadása helye és időpontja,
valamint az azt kiállító
intézmény megjelölése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Ingatlanközvetítői,
valamint ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Ingatlanközvetítői,
valamint ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Ingatlanközvetítői,
valamint ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Ingatlanközvetítői,
valamint ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek
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Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Szolgáltató
munkáltatójának neve és
székhelye

Szolgáltató
munkáltatójának neve és
székhelye

Gazdálkodó szervezet
szolgáltató
cégjegyzékszáma, egyéni
vállalkozó esetén a
hatósági nyilvántartásba
vételi száma

Gazdálkodó szervezet
szolgáltató
cégjegyzékszáma, egyéni
vállalkozó esetén a
hatósági nyilvántartásba
vételi száma

A szolgáltató tevékenységi
köre

A szolgáltató tevékenységi
köre

Gazdálkodó szervezet
személyesen közreműködő
tagja, alkalmazottja vagy
foglalkoztatottja neve

Gazdálkodó szervezet
személyesen közreműködő
tagja, alkalmazottja vagy
foglalkoztatottja neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

I

I

I

I

I

I
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

Egyszerű

Ingatlanközvetítői,
valamint ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Ingatlanközvetítői,
valamint ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Ingatlanközvetítői,
valamint ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Ingatlanközvetítői,
valamint ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek
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Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése

Gazdálkodó szervezet
személyesen közreműködő
tagja, alkalmazottja vagy
foglalkoztatottja
nyilvántartási száma

Gazdálkodó szervezet
személyesen közreműködő
tagja, alkalmazottja vagy
foglalkoztatottja
nyilvántartási száma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

I

I

63

Egyszerű

Melyik nyilvántartásban
szerepel
Ingatlanközvetítői,
valamint ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek
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EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Birtokvédelmet kérő neve

Birtokvédelmet kérő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Birtokvédelmet kérő
lakcíme/vagy székhelye

Birtokvédelmet kérő
lakcíme/vagy székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Ellenérdekű fél neve

Ellenérdekű fél neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Ellenérdekű fél
lakcíme/székhelye

Ellenérdekű fél
lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Tényállás

Tényállás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Birtokvitával érintett dolog
megjelölése

Birtokvitával érintett dolog
megjelölése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Jegyző illetékességét
megalapozó tények
megjelölése

Jegyző illetékességét
megalapozó tények
megjelölése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Birtoksértő magatartás
elkövetésének helye

Birtoksértő magatartás
elkövetésének helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Birtoksértés időpontja

Birtoksértés időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Jegyzői döntésre irányuló
kérelem

Jegyzői döntésre irányuló
kérelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás
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Adat jogszabályi
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Bizonyítékok

Bizonyítékok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Eljáró jegyző megnevezése

Eljáró jegyző megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Ügyintéző neve

Ügyintéző neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Ügy tárgya

Ügy tárgya

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Ügyiratszám

Ügyiratszám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Tanúvallomást tevő személy
neve

Tanúvallomást tevő személy
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Tanúvallomást tevő személy
lakcíme

Tanúvallomást tevő személy
lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Tanúvallomást tevő személy
eljárásjogi helyzete

Tanúvallomást tevő személy
eljárásjogi helyzete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Egyéb elérhetőségei

Egyéb elérhetőségei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Tanúvallomást tevő személy
jogaira és kötelességeire való
figyelmeztetés
megtörténtének megjelölése

Tanúvallomást tevő személy
jogaira és kötelességeire való
figyelmeztetés
megtörténtének megjelölése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Ügyre vonatkozó lényeges
nyilatkozatok, megállapítások

Ügyre vonatkozó lényeges
nyilatkozatok, megállapítások

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Ügy eldöntése szempontjából
lényeges körülmények
megjelölése

Ügy eldöntése szempontjából
lényeges körülmények
megjelölése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Eljáró szerv megnevezése

Eljáró szerv megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Döntés, jogorvoslat
lehetőségéről való
tájékoztatás

Döntés, jogorvoslat
lehetőségéről való
tájékoztatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Kötelezettség teljesítése
elmaradásának
jogkövetkezményei

Kötelezettség teljesítése
elmaradásának
jogkövetkezményei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Eljárásban felmerült eljárási
költség megfizetésre
vonatkozó döntés

Eljárásban felmerült eljárási
költség megfizetésre
vonatkozó döntés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Megállapított tényállást és az
annak alapjául elfogadott
bizonyítékok

Megállapított tényállást és az
annak alapjául elfogadott
bizonyítékok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

A fél által felajánlott, de
mellőzött bizonyítás és a
mellőzés indokai

A fél által felajánlott, de
mellőzött bizonyítás és a
mellőzés indokai

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Jogszabályhelyek, amelyek
alapján az eljáró szerv
határozatot hoz

Jogszabályhelyek, amelyek
alapján az eljáró szerv
határozatot hoz

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Eljáró szerv hatáskörét és
illetékességét megállapító
jogszabályra történő utalás

Eljáró szerv hatáskörét és
illetékességét megállapító
jogszabályra történő utalás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Hely megjelölése

Hely megjelölése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Időpont megjelölése

Időpont megjelölése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Kiadmányozó neve

Kiadmányozó neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás

Aláírások

Aláírások

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Birtokvédelmi eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Örökhagyó neve

Örökhagyó neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Örökhagyó szül. név

Örökhagyó szül. név

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Örökhagyó anyja neve

Örökhagyó anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Örökhagyó szül. hely

Örökhagyó szül. hely

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Örökhagyó szül. idő

Örökhagyó szül. idő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Örökhagyó utolsó belföldi
lakhely

Örökhagyó utolsó belföldi
lakhely

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Haláleset bekövetkezésének
helye

Haláleset bekövetkezésének
helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Örökhagyó haláleset dátuma

Örökhagyó haláleset dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Állampolgárság

Állampolgárság

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Családi állapot

Családi állapot

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Gondnokság alatt állás ténye

Gondnokság alatt állás ténye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Ügyszám

Ügyszám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Leltár oka

Leltár oka

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Végrendelet ténye

Végrendelet ténye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Hivatkozási szám

Hivatkozási szám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljárás megkezdésének
dátuma

Eljárás megkezdésének
dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Érdekelt neve

Érdekelt neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Érdekelt születési neve

Érdekelt születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Érdekelt szül. helye

Érdekelt szül. helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Érdekelt szül. ideje

Érdekelt szül. ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Érdekelt címe

Érdekelt címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Érdekelt tartózkodási helye

Érdekelt tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Rokonsági fok

Rokonsági fok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Érdekelt személyi igazolvány
száma

Érdekelt személyi igazolvány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás
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Adat jogszabályi
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EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Érdekelt Adóazonosító jele

Érdekelt Adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Érdekeltségek megalapozó ok

Érdekeltségek megalapozó ok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Érdekelt telefonszáma

Érdekelt telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Érdekelt e-mail címe

Érdekelt e-mail címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó ingatlan
címe

Eljáráshoz tartozó ingatlan
címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó ingatlan
helyrajzi száma

Eljáráshoz tartozó ingatlan
helyrajzi száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Eljáráshoz tartozó ingatlan
tulajdoni hányad

Eljáráshoz tartozó ingatlan
tulajdoni hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó ingatlan
forgalmi értéke

Eljáráshoz tartozó ingatlan
forgalmi értéke

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó ingatlan
területe

Eljáráshoz tartozó ingatlan
területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó ingatlan
művelési ág

Eljáráshoz tartozó ingatlan
művelési ág

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó ingatlan
terület jellege

Eljáráshoz tartozó ingatlan
terület jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó ingóság
megnevezése

Eljáráshoz tartozó ingóság
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Eljáráshoz tartozó ingóság
helye

Eljáráshoz tartozó ingóság
helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó ingóság jog
megnevezése

Eljáráshoz tartozó ingóság jog
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó ingóság
jogosultsági hányad

Eljáráshoz tartozó ingóság
jogosultsági hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó ingóság
értéke

Eljáráshoz tartozó ingóság
értéke

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó ingóság
érték típusa

Eljáráshoz tartozó ingóság
érték típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó
kötelezettség megnevezése

Eljáráshoz tartozó
kötelezettség megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Eljáráshoz tartozó
kötelezettség értéke

Eljáráshoz tartozó
kötelezettség értéke

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó
kötelezettség érték típusa

Eljáráshoz tartozó
kötelezettség érték típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó
lakáshasználat megnevezése

Eljáráshoz tartozó
lakáshasználat megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó
lakáshasználat értéke

Eljáráshoz tartozó
lakáshasználat értéke

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó
lakáshasználat érték típusa

Eljáráshoz tartozó
lakáshasználat érték típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó hagyatékot
vitató neve

Eljáráshoz tartozó hagyatékot
vitató neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
vita indok

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
vita indok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó egyéb
hagyaték megnevezése

Eljáráshoz tartozó egyéb
hagyaték megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó egyéb
hagyaték értéke

Eljáráshoz tartozó egyéb
hagyaték értéke

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó egyéb
hagyaték érték típusa

Eljáráshoz tartozó egyéb
hagyaték érték típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
teher megnevezése

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
teher megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
teher bejelentő

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
teher bejelentő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
teher jogosult

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
teher jogosult

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
teher jogosultság keletkezése

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
teher jogosultság keletkezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
teher értéke

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
teher értéke

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
teher érték típusa

Eljáráshoz tartozó hagyatéki
teher érték típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó intézkedés
megnevezése

Eljáráshoz tartozó intézkedés
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó intézkedés
dátuma

Eljáráshoz tartozó intézkedés
dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Eljáráshoz tartozó intézkedés
oka

Eljáráshoz tartozó intézkedés
oka

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Eljáráshoz tartozó
intézkedésben meghallgatott
személy(ek)

Eljáráshoz tartozó
intézkedésben meghallgatott
személy(ek)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Kijelölt közjegyző neve

Kijelölt közjegyző neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Kijelölt közjegyző címe

Kijelölt közjegyző címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Kijelölt közjegyző székhelye

Kijelölt közjegyző székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Kijelölt közjegyző
telefonszáma

Kijelölt közjegyző
telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kijelölt közjegyző fax száma

Kijelölt közjegyző fax száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Kijelölt közjegyző e-mail címe

Kijelölt közjegyző e-mail címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Kijelölt földhivatal cím

Kijelölt földhivatal cím

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Kijelölt földhivatal név

Kijelölt földhivatal név

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Kijelölt földhivatal telefon

Kijelölt földhivatal telefon

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Kijelölt földhivatal postafiók

Kijelölt földhivatal postafiók

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kijelölt földhivatal fax

Kijelölt földhivatal fax

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Kijelölt földhivatal e-mail

Kijelölt földhivatal e-mail

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Kijelölt földhivatal nyitva
tartás

Kijelölt földhivatal nyitva
tartás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hagyatéki eljárás

Kérelmező családi és utóneve

Kérelmező családi és utóneve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Kérelmező születési családi és
utóneve

Kérelmező születési családi és
utóneve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Kérelmező szül. helye

Kérelmező szül. helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező szül. ideje

Kérelmező szül. ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Kérelmező anyja családi és
utóneve

Kérelmező anyja családi és
utóneve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Kérelmező lakcíme

Kérelmező lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Kérelmező értesítési címe

Kérelmező értesítési címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Gazdálkodó vagy egyéb
szervezet kérelmező
megnevezése

Gazdálkodó vagy egyéb
szervezet kérelmező
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Székhely

Székhely

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Képviseletében eljáró
személy családi és utóneve

Képviseletében eljáró személy
családi és utóneve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Képviselő minősége

Képviselő minősége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Képviselő lakcíme

Képviselő lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Település neve

Település neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Helyrajzi szám

Helyrajzi szám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

területnagyság

területnagyság

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Művelési ág

Művelési ág

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Az átruházással érintett
tulajdoni hányad

Az átruházással érintett
tulajdoni hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Kérelem érkezési ideje

Kérelem érkezési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Kérelem átvétel időpontja

Kérelem átvétel időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Jegyző aláírása, bélyegzője és
az aláírás dátuma

Jegyző aláírása, bélyegzője és
az aláírás dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Haszonbér mértéke

Haszonbér mértéke

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Haszonbérlet kezdete

Haszonbérlet kezdete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Haszonbérlet befejezésének
időpontja

Haszonbérlet befejezésének
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Állampolgárság

Állampolgárság

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Kifüggesztés időpontja

Kifüggesztés időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Kifüggesztés helye

Kifüggesztés helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Közlés kezdő napja

Közlés kezdő napja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Elővásárlásra jogosult
jognyilatkozatának
megtételére nyitva álló 60
napos határidő utolsó napja

Elővásárlásra jogosult
jognyilatkozatának
megtételére nyitva álló 60
napos határidő utolsó napja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

előhaszonbérletre jogosult
jognyilatkozatának
megtételére nyitva álló 15
napos határidő utolsó napja

előhaszonbérletre jogosult
jognyilatkozatának
megtételére nyitva álló 15
napos határidő utolsó napja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Levétel napja

Levétel napja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Ellenszolgáltatásként
megjelölt vételár vagy
haszonbér

Ellenszolgáltatásként
megjelölt vételár vagy
haszonbér

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Annak megjelölése, hogy a
szerződés föld adás-vételére
vagy haszonbérletére
vonatkozik

Annak megjelölése, hogy a
szerződés föld adás-vételére
vagy haszonbérletére
vonatkozik

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése

Figyelemfelhívás arra, hogy a
tájékoztató nem minősül a
szerződés közlésének

Figyelemfelhívás arra, hogy a
tájékoztató nem minősül a
szerződés közlésének

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hirdetmények
kifüggesztése
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Ügyintéző megnevezése

Ügyintéző megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találó neve

Találó neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találó születési neve

Találó születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találó neme

Találó neme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találó születési helye

Találó születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találó születési ideje

Találó születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Találó anyja neve

Találó anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találó személyi azonosítója

Találó személyi azonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találó állampolgársága

Találó állampolgársága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találó szemályazonosságot
igazoló okirat száma

Találó szemályazonosságot
igazoló okirat száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Lakcímadata

Lakcímadata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Értesítési címe

Értesítési címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Talált dolog megnevezése

Talált dolog megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Talált dolog egyedi azonosító
nélküli leírása

Talált dolog egyedi azonosító
nélküli leírása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Talált dolog egyedi
azonosítója

Talált dolog egyedi
azonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találás időpontja

Találás időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találás helye

Találás helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találás körülménye

Találás körülménye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Talált dolog leadásának
időpontja

Talált dolog leadásának
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találó intézkedése

Találó intézkedése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Intézkedés időpontja

Intézkedés időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

A jogosult neve

A jogosult neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

A jogosult lakcíme

A jogosult lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

A jogosult személyazonosító
okmányának neve, száma

A jogosult személyazonosító
okmányának neve, száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A jogosultság valószínűsítése

A jogosultság valószínűsítése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találótárs neve

Találótárs neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találótárs születési neve

Találótárs születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találótárs neme

Találótárs neme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találótárs születési helye

Találótárs születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találótárs születési ideje

Találótárs születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Találótárs anyja neve

Találótárs anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találótárs személyi
azonosítója

Találótárs személyi
azonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találótárs állampolgársága

Találótárs állampolgársága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találótárs
személyazonosságot igazoló
okirat száma

Találótárs
személyazonosságot igazoló
okirat száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találótárs lakcímadata

Találótárs lakcímadata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés

Találótárs értesítési címe

Találótárs értesítési címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező neve

Kérelmező neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hatósági
bizonyítványok kiadása

Kérelmező szül. helye

Kérelmező szül. helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hatósági
bizonyítványok kiadása

Kérelmező szül. ideje

Kérelmező szül. ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hatósági
bizonyítványok kiadása

Kérelmező anyja neve

Kérelmező anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hatósági
bizonyítványok kiadása

Kérelmező lakcíme

Kérelmező lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hatósági
bizonyítványok kiadása

Tényleírás, amelyet
igazoltatni kíván a kérelmező

Tényleírás, amelyet igazoltatni
kíván a kérelmező

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hatósági
bizonyítványok kiadása
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Adat rövid, köznapi neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Felhasználás célja

Felhasználás célja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hatósági
bizonyítványok kiadása

Hatósági bizonyítvány
felhasználásának helye

Hatósági bizonyítvány
felhasználásának helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hatósági
bizonyítványok kiadása

Tanú neve

Tanú neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hatósági
bizonyítványok kiadása

Tanú lakcíme

Tanú lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hatósági
bizonyítványok kiadása

Keltezés

Keltezés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Hatósági
bizonyítványok kiadása

Egyszerű

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély
és nyilvántartásba
vétel

Fenntartó neve

Fenntartó neve

Elsődleges

-
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Fenntartó címe

Fenntartó címe

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Fenntartó székhelye

Fenntartó székhelye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Fenntartó e-mail címe

Fenntartó e-mail címe

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Üzemeltető neve

Üzemeltető neve

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Üzemeltető címe

Üzemeltető címe

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű
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Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély
és nyilvántartásba
vétel
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély
és nyilvántartásba
vétel
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély
és nyilvántartásba
vétel
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély
és nyilvántartásba
vétel
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély
és nyilvántartásba
vétel

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély
és nyilvántartásba
vétel
Vásár, piac,
bevásárlóközpont
üzemeltetési engedély
és nyilvántartásba
vétel

Üzemeltető székhelye

Üzemeltető székhelye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Üzemeltető e-mail címe

Üzemeltető e-mail címe

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Kérelmező neve

Kérelmező neve

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

Kérelmező székhelye

Kérelmező székhelye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Zenés, táncos
rendezvények
engedélyezése

Országnév

Országnév

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Megye név

Megye név

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Település név

Település név

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Postai irányítószám

Postai irányítószám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Településrész neve

Településrész neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Kerület

Kerület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Közterület neve

Közterület neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Közterület jellege

Közterület jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Házszám

Házszám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Ha azonos házszám alatt
egynél több épület van, a
házszámhoz tartozó épület
jele

Ha azonos házszám alatt
egynél több épület van, a
házszámhoz tartozó épület
jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Ha az épületben egynél több
lépcsőház van, a házszámhoz
tartozó épülethez rendelt
lépcsőház jele
Ha az épületben vagy a
lépcsőházban több szinten
találhatóak önálló
rendeltetési egységek, az
épülethez vagy a
lépcsőházhoz tartozó szint
jele

Ha az épületben egynél több
lépcsőház van, a házszámhoz
tartozó épülethez rendelt
lépcsőház jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Ha az épületben vagy a
lépcsőházban több szinten
találhatóak önálló rendeltetési
egységek, az épülethez vagy a
lépcsőházhoz tartozó szint jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Ha az épület vagy a lépcsőház
azonos szintjén több önálló
rendeltetési egység van, az
önálló rendeltetési egység
ajtajának, bejáratának
megjelölése

Ha az épület vagy a lépcsőház
azonos szintjén több önálló
rendeltetési egység van, az
önálló rendeltetési egység
ajtajának, bejáratának
megjelölése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Címkoordináta

Címkoordináta

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Ingatlan-nyilvántartási
azonosító kód

Ingatlan-nyilvántartási
azonosító kód

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Címkezelési döntés száma

Címkezelési döntés száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

Egyedi azonosító kód

Egyedi azonosító kód

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

100

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Címnyilvántartás,
házszámozási ügyek

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Megjelölés jellege

Megjelölés jellege

Tartási engedélyt kérelmező
neve

Tartási engedélyt kérelmező
neve

Elsődleges

-

N

Tartási engedélyt kérelmező
személyi azonosító jele

Tartási engedélyt kérelmező
személyi azonosító jele

Elsődleges

-

Tartási engedélyt kérelmező
lakcíme

Tartási engedélyt kérelmező
lakcíme

Elsődleges

-

I

Állat faja

Állat faja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Állat fajtája

Állat fajtája

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

Esetleges egyedi
azonosítására szolgáló adata

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Esetleges egyedi
azonosítására szolgáló adata

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Tartási helye (ingatlan címe)

Tartási helye (ingatlan címe)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Veszélyes állat országba való
behozatala esetén az állat
származási (előző
tartásának) helye

Veszélyes állat országba való
behozatala esetén az állat
származási (előző
tartásának) helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Az állattartás kezdetének
időpontja

Az állattartás kezdetének
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Panaszbejelentő neve

Panaszbejelentő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Panaszbejelentő értesítési
címe

Panaszbejelentő értesítési
címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

Állattartó neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Állattartó neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Állattartó címe

Állattartó címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Sérelmezett szabálytalan
állattartás részletes leírását,

Sérelmezett szabálytalan
állattartás részletes leírását,

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Állattartás helyének pontos
meghatározását

Állattartás helyének pontos
meghatározását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Esetlegesen állat
beazonosítását elősegítő
adat(ot), pl.: eb esetén
fajtája, neme, születési ideje,
színe, hívóneve stb.

Esetlegesen állat
beazonosítását elősegítő
adat(ot), pl.: eb esetén fajtája,
neme, születési ideje, színe,
hívóneve stb.

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Haszonállat tartójának neve

Haszonállat tartójának neve

Elsődleges

-
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Haszonállat tartójának lakcíme

Haszonállat tartójának szül.
helye

Haszonállat tartójának szül.
helye

Elsődleges

-

N

Haszonállat tartójának szül.
ideje

Haszonállat tartójának szül.
ideje

Elsődleges

-

Haszonállat tartójának anyja
neve

Haszonállat tartójának anyja
neve

Elsődleges

-

Haszonállat tartójának
telefonszáma

Haszonállat tartójának
telefonszáma

Elsődleges

-

N

Haszonállat tartójának e-mail
címe

Haszonállat tartójának e-mail
címe

Elsődleges

-

N
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Haszonállat tartójának
lakcíme

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

Haszonállatok tartási címe

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Haszonállatok tartási címe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Haszonállat fajtája

Haszonállat fajtája

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Az építmény megnevezése

Az építmény megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Az építmény száma

Az építmény száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Állattartásra szolgáló
építmények távolsága
lakóépülettől, tartózkodásra
szolgáló épülettől

Állattartásra szolgáló
építmények távolsága
lakóépülettől, tartózkodásra
szolgáló épülettől

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Állattartásra szolgáló
építmények távolsága utca
határvonalától

Állattartásra szolgáló
építmények távolsága utca
határvonalától

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

105

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Állattartásra szolgáló
építmények távolsága ásott
kúttól

Állattartásra szolgáló
építmények távolsága fúrt
kúttól

Állattartásra szolgáló
építmények távolsága fúrt
kúttól

Elsődleges

-

N

Állattartásra szolgáló
építmények távolsága
többszintes és legalább
négylakásos lakóházak
épülete telkének határától

Állattartásra szolgáló
építmények távolsága
többszintes és legalább
négylakásos lakóházak épülete
telkének határától

Elsődleges

-

Állattulajdonos neve

Állattulajdonos neve

Elsődleges

Állattulajdonos lakhelye

Állattulajdonos lakhelye

Elsődleges

Megbízott neve

Megbízott neve

Elsődleges

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

-
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Állattartásra szolgáló
építmények távolsága ásott
kúttól

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

I

I
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Adat rövid, köznapi neve

Megbízott lakhelye

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Megbízott lakhelye

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Az állat tartási helye

Az állat tartási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Az állat egyedszáma

Az állat egyedszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Az állat faja

Az állat faja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Az állat fajtája

Az állat fajtája

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Az állat színe

Az állat színe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

Az állat ivara

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Az állat ivara

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Az állat születési ideje

Az állat születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Az állat egyedi jelölése

Az állat egyedi jelölése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Az állat ismertető jegyei

Az állat ismertető jegyei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

A tulajdonjog igazolása

A tulajdonjog igazolása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Lejegyzett állat

Lejegyzett állat

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

Lejegyzés oka

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Lejegyzés oka

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Iktatószám

Iktatószám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Marhalevél, vagy marhalevél
másolat sorszáma

Marhalevél, vagy marhalevél
másolat sorszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Az állat darabszáma

Az állat darabszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Irányítás

Irányítás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Lejegyzés

Lejegyzés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

A bejegyzés időpontja

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A bejegyzés időpontja

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

A bevonás időpontja

A bevonás időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

A marhalevél kiállításának
helye

A marhalevél kiállításának
helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

Utolsó irányítási vagy
tulajdonosváltozási
intézkedés helye

Utolsó irányítási vagy
tulajdonosváltozási intézkedés
helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

A marhalevél átvételének
időpontja

A marhalevél átvételének
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek

A jegyző részére való
visszaküldés időpontja

A jegyző részére való
visszaküldés időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Állattartási és
állatvédelemmel
kapcsolatos ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A méhész neve

A méhész neve

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

A méhész címe

A méhész címe

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

A méhek állandó tartási helye

A méhek állandó tartási helye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

A vizsgálat ideje

A vizsgálat ideje

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

Méh-családok száma

Méh-családok száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

Kaptár-típus

Kaptár-típus

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A nyúlós költésrothadásra
(Ny) betegségre gyanús
családok száma

A nyúlós költésrothadásra
(Ny) betegségre gyanús
családok száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

enyhébb (európai)
költésrothadásra (E)
betegségre gyanús családok
száma

enyhébb (európai)
költésrothadásra (E)
betegségre gyanús családok
száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

légcsőatka-kórra (LA)
betegségre gyanús családok
száma

légcsőatka-kórra (LA)
betegségre gyanús családok
száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

Méhész (tulajdonos) aláírása

Méhész (tulajdonos) aláírása

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

A méhek állandó telephelye

A méhek állandó telephelye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

A vándoroltatáshoz kiadott
állatorvosi igazolás száma

A vándoroltatáshoz kiadott
állatorvosi igazolás száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kiadás helye

A kiadás helye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

A kiadás ideje

A kiadás ideje

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

A méhek utolsó tartási helye

A méhek utolsó tartási helye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

A jelenlegi vándortanya
pontos megjelölése

A jelenlegi vándortanya
pontos megjelölése

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

A kaptárak száma

A kaptárak száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

A méhcsaládok száma

A méhcsaládok száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A letelepedés pontos ideje

A letelepedés pontos ideje

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

Az elhagyott vándortanya
pontos megjelölése

Az elhagyott vándortanya
pontos megjelölése

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

Az elszállított kaptárak száma

Az elszállított kaptárak száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

Az elvándorlás pontos ideje

Az elvándorlás pontos ideje

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

Az új
vándortanya/hazatelepülés
esetén a méhek tartási
helyének megnevezése

Az új
vándortanya/hazatelepülés
esetén a méhek tartási
helyének megnevezése

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Méhész nyilvántartás

Az eb tulajdonosának neve

Az eb tulajdonosának neve

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az eb tulajdonosának címe

Az eb tulajdonosának címe

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Az eb tartójának neve

Az eb tartójának neve

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Az eb tartójának cime

Az eb tartójának cime

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Az eb tartójának
telefonszáma

Az eb tartójának telefonszáma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Az eb tartójának email címe

Az eb tartójának email címe

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

A tartott eb fajta |
fajtajellege

A tartott eb fajta | fajtajellege

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A tartott eb neme szuka | kan

A tartott eb neme szuka | kan

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

A tartott eb születési ideje

A tartott eb születési ideje

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

A tartott eb színe

A tartott eb színe

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

A tartott eb tartási helye

A tartott eb tartási helye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

A tartott eb hívó neve

A tartott eb hívó neve

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

A tartott eb Transzponderrel
(mikrochippel) ellátott eb
esetén chip sorszáma

A tartott eb Transzponderrel
(mikrochippel) ellátott eb
esetén chip sorszáma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges/
Másodlagos

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A tartott eb Transzponderrel
(mikrochippel) ellátott eb
esetén beültetés időpontja

A tartott eb Transzponderrel
(mikrochippel) ellátott eb
esetén beültetés időpontja

A tartott eb Transzponderrel
(mikrochippel) ellátott eb
esetén a beültetést
végző állatorvos neve
A tartott eb Transzponderrel
(mikrochippel) ellátott eb
esetén a beültetést
végző állatorvos kamarai
bélyegzője száma

A tartott eb Transzponderrel
(mikrochippel) ellátott eb
esetén a beültetést
végző állatorvos neve
A tartott eb Transzponderrel
(mikrochippel) ellátott eb
esetén a beültetést
végző állatorvos kamarai
bélyegzője száma

Ivartalanított eb esetén az
ivartalanítás időpontja

Ivartalanított eb esetén az
ivartalanítás időpontja

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Ivartalanított eb esetén az
ivartalanítást
végző állatorvos neve

Ivartalanított eb esetén az
ivartalanítást végző állatorvos
neve

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Ivartalanított eb esetén az
ivartalanítást
végző állatorvos
kamarai bélyegzője száma

Ivartalanított eb esetén az
ivartalanítást végző állatorvos
kamarai bélyegzője száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kisállat-útlevéllel
rendelkező eb esetén útlevél
száma

Kisállat-útlevéllel
rendelkező eb esetén útlevél
száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Kisállat-útlevéllel
rendelkező eb esetén útlevél
kiállításának időpontja

Kisállat-útlevéllel
rendelkező eb esetén útlevél
kiállításának időpontja

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Kisállat-útlevéllel
rendelkező eb esetén az
útlevelet kiállító állatorvos
neve
Kisállat-útlevéllel
rendelkező eb esetén az
útlevelet kiállító állatorvos
kamarai
bélyegző száma

Kisállat-útlevéllel
rendelkező eb esetén az
útlevelet kiállító állatorvos
neve
Kisállat-útlevéllel
rendelkező eb esetén az
útlevelet kiállító állatorvos
kamarai
bélyegző száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Az eb oltási könyvének száma

Az eb oltási könyvének száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Az eb utolsó veszettség elleni
védőoltásának időpontja

Az eb utolsó veszettség elleni
védőoltásának időpontja

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

118

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az eb oltási könyvet kiállító
szolgáltató állatorvos neve

Az eb oltási könyvet kiállító
szolgáltató állatorvos neve

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Az eb veszettség elleni
védőoltása során használt
oltóanyag

Az eb veszettség elleni
védőoltása során használt
oltóanyag

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Az eb az oltóanyag gyártási
száma

Az eb az oltóanyag gyártási
száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Az eb oltási könyvét kiadó
állatorvos kamarai bélyegzője
száma

Az eb oltási könyvét kiadó
állatorvos kamarai bélyegzője
száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Az eb oltását végző állatorvos
kamarai bélyegzője száma

Az eb oltását végző állatorvos
kamarai bélyegzője száma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Veszettség, veszélyes eb
státusza: megfigyelt – nem
megfigyelt

Veszettség, veszélyes eb
státusza: megfigyelt – nem
megfigyelt

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az eb veszélyessé minősítve:
igen – nem

Az eb veszélyessé minősítve:
igen – nem

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

Veszélyessé minősítésének
időpontja

Veszélyessé minősítésének
időpontja

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Eb nyilvántartás

A károsult neve

A károsult neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

A károsult anyja neve

A károsult anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

A károsult születési helye,
ideje

A károsult születési helye,
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

A károsult lakcíme

A károsult lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

120

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A károkozás helye (település)

A károkozás helye (település)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

A károkozás hrsz-a

A károkozás hrsz-a

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

A károsodott terület
nagysága /m², ha

A károsodott terület nagysága
/m², ha

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

Az ingatlan: saját
tulajdon/bérlemény

Az ingatlan: saját
tulajdon/bérlemény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

A károsult növényfajta: őszi
gabona, tavaszi gabona,
kukorica, burgonya,
napraforgó, szója, borsó,
szőlő, gyümölcsös

A károsult növényfajta: őszi
gabona, tavaszi gabona,
kukorica, burgonya,
napraforgó, szója, borsó,
szőlő, gyümölcsös

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

A kárt okozó vad: gímszarvas,
dámszarvas, őz, vaddisznó,
muflon, őz, mezei nyúl, fácán

A kárt okozó vad: gímszarvas,
dámszarvas, őz, vaddisznó,
muflon, őz, mezei nyúl, fácán

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kártétel bekövetkezésének
(folyamatos kártétel esetén
az utolsó kártétel) ideje

A kártétel bekövetkezésének
(folyamatos kártétel esetén az
utolsó kártétel) ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

Illetékes vadásztársaság neve

Illetékes vadásztársaság neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

Illetékes vadásztársaság címe

Illetékes vadásztársaság címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Vadkárral kapcsolatos
ügyek

Kérelmező neve

Kérelmező neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek

Címe

Címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek

Telefonszáma

Telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

A kivágás indoka

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kivágás indoka

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek

Az érintett közterület neve

Az érintett közterület neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek

Az érintett fás szárú növény
pontos elhelyezkedése
(szöveges leírással vagy rajzos
ábrázolással)

Az érintett fás szárú növény
pontos elhelyezkedése
(szöveges leírással vagy rajzos
ábrázolással)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek

A kivágni tervezett/kivágott
fás szárú növény sorszáma

A kivágni tervezett/kivágott
fás szárú növény sorszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek

A kivágni tervezett/kivágott
fás szárú növény fa/cserje
faja

A kivágni tervezett/kivágott
fás szárú növény fa/cserje faja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek

A kivágni tervezett/kivágott
fás szárú növény törzsátmérő

A kivágni tervezett/kivágott
fás szárú növény törzsátmérő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

A tervezett / megvalósult
kivágás kivitelezésének
részletes leírása

A fás szárú növény(ek)
tervezett pótlás sorszáma

A fás szárú növény(ek)
tervezett pótlás sorszáma

Elsődleges

-

N

A fás szárú növény(ek)
tervezett pótlás a fa/cserje
faja, fajtája

A fás szárú növény(ek)
tervezett pótlás a fa/cserje
faja, fajtája

Elsődleges

-

A fás szárú növény(ek)
tervezett pótlás darabszáma

A fás szárú növény(ek)
tervezett pótlás darabszáma

Elsődleges

-

A fás szárú növény(ek)
tervezett pótlás kiültetés
helye

A fás szárú növény(ek)
tervezett pótlás kiültetés
helye

Elsődleges

-

N

Helyszíni ellenőrzést végző
személy neve

Helyszíni ellenőrzést végző
személy neve

Elsődleges

-

N
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A tervezett / megvalósult
kivágás kivitelezésének
részletes leírása

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek

N

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek

N

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek

I

Egyszerű

Fakivágással,
fapótlással kapcsolatos
ügyek

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Helyszíni ellenőrzést végző
személy beosztása

Helyszíni ellenőrzést végző
személy beosztása

Annak megjelölése, hogy a
helyszíni ellenőrzésre
bejelentés alapján vagy
egyébként hivatalból került
sor
Annak megjelölése, hogy a
helyszíni ellenőrzésre lezárt
terület felnyitásával került-e
sor
A hatóságnak a helyszíni
ellenőrzés során arra
vonatkozóan tett
megállapítása, mely szerint az
ellenőrzéssel érintett
földterület használója az
élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget
tett-e, és hogy a földterület
parlagfűvel fertőzött-e

Annak megjelölése, hogy a
helyszíni ellenőrzésre
bejelentés alapján vagy
egyébként hivatalból került
sor
Annak megjelölése, hogy a
helyszíni ellenőrzésre lezárt
terület felnyitásával került-e
sor
A hatóságnak a helyszíni
ellenőrzés során arra
vonatkozóan tett
megállapítása, mely szerint az
ellenőrzéssel érintett
földterület használója az
élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget tette, és hogy a földterület
parlagfűvel fertőzött-e

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

Elsődleges/
Másodlagos

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

I

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

N

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

N

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

A parlagfű fenológiai állapota

A parlagfű fenológiai állapota

A parlagfű növény
hozzávetőleges átlagos
magassága

A parlagfű növény
hozzávetőleges átlagos
magassága

Elsődleges

-

N

Más allergén gyomnövény
faja

Más allergén gyomnövény faja

Elsődleges

-

A fertőzött terület főbb
töréspontjainak koordinátái
vagy a mérési fájl(ok) neve,
illetve a helyrajzi szám

A fertőzött terület főbb
töréspontjainak koordinátái
vagy a mérési fájl(ok) neve,
illetve a helyrajzi szám

Elsődleges

-

Nem mezőgazdasági (művelés
alól kivett) terület
/mezőgazdasági terület

Nem mezőgazdasági (művelés
alól kivett) terület
/mezőgazdasági terület

Elsődleges

-

N

Ha mezőgazdasági terület:
művelt/nem művelt (parlag)

Ha mezőgazdasági terület:
művelt/nem művelt (parlag)

Elsődleges

-

N
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Ha művelt mezőgazdasági
terület: kultúrnövénnyel
fedett/tarló/kaszált/egyéb

Annak megállapítása, hogy a
közérdekű védekezés
kultúrnövény károsodása
nélkül elvégezhető-e

Annak megállapítása, hogy a
közérdekű védekezés
kultúrnövény károsodása
nélkül elvégezhető-e

Elsődleges

-

N

A kultúrnövény faja

A kultúrnövény faja

Elsődleges

-

N

A parlagfű felületi
borítottságának és a
kultúrnövény tőszámának
megállapításához felvett
egyes főbb töréspontok
koordinátái, valamint e
töréspontok környezetében
kijelölt kvadrátok parlagfű
borítottságának %-os
mértéke, illetve a leszámolt
tőszám

A parlagfű felületi
borítottságának és a
kultúrnövény tőszámának
megállapításához felvett
egyes főbb töréspontok
koordinátái, valamint e
töréspontok környezetében
kijelölt kvadrátok parlagfű
borítottságának %-os
mértéke, illetve a leszámolt
tőszám

Elsődleges

-
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Ha művelt mezőgazdasági
terület: kultúrnövénnyel
fedett/tarló/kaszált/egyéb

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

I

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

N

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

N

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

A parlagfűvel való felületi
borítottság (%)

A kultúrnövény tőszámának
számított átlaga

A kultúrnövény tőszámának
számított átlaga

Elsődleges

-

N

A helyszíni ellenőrzésről
készült képfelvétel
azonosítója, illetve a
képfelvétel helyének
koordinátái vagy a mérési fájl
neve, illetve a helyrajzi szám

A helyszíni ellenőrzésről
készült képfelvétel
azonosítója, illetve a
képfelvétel helyének
koordinátái vagy a mérési fájl
neve, illetve a helyrajzi szám

Elsődleges

-

A jegyzőkönyv mellékleteinek
megnevezése

A jegyzőkönyv mellékleteinek
megnevezése

Elsődleges

-

Panaszbejelentő neve

Panaszbejelentő neve

Elsődleges

-
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A parlagfűvel való felületi
borítottság (%)

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

I

I
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Adat rövid, köznapi neve

Panaszbejelentő címe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Panaszbejelentő címe

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

Panaszbejelentő
telefonszáma

Panaszbejelentő telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

Bejelentés helye

Bejelentés helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

Bejelentés tárgya

Bejelentés tárgya

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

Panaszbejelentés részletes
leírása

Panaszbejelentés részletes
leírása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek

Keltezés

Keltezés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Növényvédelem,
gyommentesítési
ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

A kút helye (megye, Irsz,
település, utca, házszám,
Hrsz)

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kút helye (megye, Irsz,
település, utca, házszám, Hrsz)

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

EOV koordináta

EOV koordináta

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Tulajdonos neve

Tulajdonos neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Tulajdonos állandó lakcíme

Tulajdonos állandó lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Tulajdonos személyi
igazolvány száma

Tulajdonos személyi
igazolvány száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Kút talpmélység

Kút talpmélység

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése
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Adat rövid, köznapi neve

Nyugalmi vízszint
(terepszinttől)

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Nyugalmi vízszint
(terepszinttől)

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Fúrt átmérő

Fúrt átmérő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Iránycső anyaga

Iránycső anyaga

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Iránycső átmérője

Iránycső átmérője

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Iránycső rakathossz

Iránycső rakathossz

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Csövezet anyaga

Csövezet anyaga

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése
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Adat rövid, köznapi neve

Csövezet átmérője

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Csövezet átmérője

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Csövezet rakathossz

Csövezet rakathossz

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Szűrőzött szakasz
mélységköze

Szűrőzött szakasz
mélységköze

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Szűrőzött szakasz átmérője

Szűrőzött szakasz átmérője

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Szűrőzött szakasz kialakítása,
típusa

Szűrőzött szakasz kialakítása,
típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Vízkiemelés módja

Vízkiemelés módja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Kitermelni tervezett hozam

Kitermelni tervezett hozam

Szivattyú vagy termelőcső
beépítési mélysége

Szivattyú vagy termelőcső
beépítési mélysége

Elsődleges

-

N

Kútfejakna méretei

Kútfejakna méretei

Elsődleges

-

Kivitelező neve

Kivitelező neve

Elsődleges

-

Kivitelező személyi igazolvány
száma

Kivitelező személyi igazolvány
száma

Elsődleges

-

N

Kivitelező vízkútfúró
végzettségének nyilvántartási
száma

Kivitelező vízkútfúró
végzettségének nyilvántartási
száma

Elsődleges

-

N
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

Fúráshoz használt berendezés
száma

Fúráshoz használt berendezés
száma

Fúráshoz használt berendezés
bányafelügyeleti hatóság
által kiadott bizonyítvány
száma

Fúráshoz használt berendezés
bányafelügyeleti hatóság által
kiadott bizonyítvány száma

Elsődleges

-

N

Fúráshoz használt berendezés
érvényességi ideje

Fúráshoz használt berendezés
érvényességi ideje

Elsődleges

-

Kút létesítési engedély száma

Kút létesítési engedély száma

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

A kút távolsága utcafronttól

A kút távolsága utcafronttól

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

A kút távolsága lakóépülettől

A kút távolsága lakóépülettől

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

N

I

Egyszerű

Talajvízréteget érintő
fúrt vagy ásott kút
engedélyezése

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

A kút távolsága szikkasztótól

A kút távolsága szikkasztótól

Elsődleges

A kút távolsága hrsz.-ú
telektől

A kút távolsága hrsz.-ú
telektől

Elsődleges

-

N

A kút üzemeltetése során
keletkezett szennyvíz
mennyiség

A kút üzemeltetése során
keletkezett szennyvíz
mennyiség

Elsődleges

-

Üzemeltető neve

Üzemeltető neve

Elsődleges

Üzemeltető KSH száma

Üzemeltető KSH száma

Üzemeltető székhelye

Üzemeltető székhelye

135

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve
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Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Ügyintéző neve

Ügyintéző neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Ügyintéző telefonszám

Ügyintéző telefonszám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

KÜJ szám

KÜJ szám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Üzemi, szabadidős zajforrás,
amelyre a zajkibocsátási
határértéket meg kell
állapítani

Üzemi, szabadidős zajforrás,
amelyre a zajkibocsátási
határértéket meg kell
állapítani

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Megnevezése

Megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Címe

Címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

telephely EOV koordinátái

telephely EOV koordinátái

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

KTJ száma

KTJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Kérelem indoka

Kérelem indoka

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Zajforrás rövid ismertetése

Zajforrás rövid ismertetése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Az üzemi, szabadidős
zajforrás működési rendje

Az üzemi, szabadidős zajforrás
működési rendje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Technológiai elnevezés

Technológiai elnevezés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Zajforrás jele

Zajforrás jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Zajforrás elnevezése

Zajforrás elnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Zajforrás működési helye

Zajforrás működési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Zajforrás működési ideje

Zajforrás működési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

A zajforrás hatásterületén
elhelyezkedő ingatlanok
felsorolása (Ingatlan helyrajzi
száma, közterület elnevezése,
házszám, védendő épület
Építményjegyzék szerinti
besorolása)

A zajforrás hatásterületén
elhelyezkedő ingatlanok
felsorolása (Ingatlan helyrajzi
száma, közterület elnevezése,
házszám, védendő épület
Építményjegyzék szerinti
besorolása)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Üzemi, szabadidős zajforrás
(ahol a változás történt)

Üzemi, szabadidős zajforrás
(ahol a változás történt)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Zajkibocsátási határértéket
megállapító határozat száma
és kelte

Zajkibocsátási határértéket
megállapító határozat száma
és kelte

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

A változás időpontja

A változás időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

A változás oka

A változás oka

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Változás részletes
ismertetése

Változás részletes ismertetése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Zajvédelemi ügyek

Egyszerű

Bejelentés köteles
ipari tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek

Az ipari tevékenység
végzőjének neve

Az ipari tevékenység
végzőjének neve

Elsődleges

-
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Az ipari tevékenység
végzőjének székhelye

Az ipari tevékenység
végzőjének székhelye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Kereskedő neve

Kereskedő neve

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Kereskedő címe

Kereskedő címe

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Kereskedő székhelye

Kereskedő székhelye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű
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Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Bejelentés köteles
ipari tevékenység
nyilvántartása,
telepengedéllyel
kapcsolatos ügyek
Bejelentés köteles
kereskedelmi
tevékenység
nyilvántartása,
működési engedéllyel
kapcsolatos ügyek
Bejelentés köteles
kereskedelmi
tevékenység
nyilvántartása,
működési engedéllyel
kapcsolatos ügyek
Bejelentés köteles
kereskedelmi
tevékenység
nyilvántartása,
működési engedéllyel
kapcsolatos ügyek
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Adat rövid, köznapi neve

Képviseletre jogosult személy
- egyéni vállalkozó esetén a
saját - neve, lakóhelye

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Képviseletre jogosult személy
- egyéni vállalkozó esetén a
saját - neve, lakóhelye
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

I

Egyszerű

Ingatlanközvetítői,
valamint
ingatlanvagyon
értékelő és közvetítői
tevékenységgel
kapcsolatos ügyek
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Nincs kialakított információátadási felület.

3. Együttműködő szerv Adóügyi szakterülete
3.1.

Információforrások regiszterének tartalma

3.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
3.1.1.1. Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
II.a. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
II.b. Kommunális adó
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
II.c. Iparűzési adó
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
II.d. Gépjárműadó
- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
II.e. Idegenforgalmi adó
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
II.f. Talajterhelési díj
- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
II.g. Távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során
a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
II.h. Igazgatási szolgáltatási díj
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
II.i. Ebrendészeti hozzájárulás
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
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II.j. Késedelmi és önellenőrzési pótlék
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
II.k. Egyéb bírság
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
II.l. Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó
- a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
II.m. Adóigazolások kiadása
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
II.n. Adók módjára behajtandó köztartozások kezelése
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány
megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet
II.o. Méltányossági, részletfizetési kérelmek
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
II.p. Túlfizetés visszautalási, átvezetési kérelmek
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
II.q. Adó- és értékbizonyítvány kiadása
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
3.1.1.2. Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
II.a. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
- adókötelezettséget kivető határozat
II.b. Kommunális adó
- adókötelezettséget kivető határozat
II.c. Iparűzési adó
- adókötelezettséget kivető határozat
II.d. Gépjárműadó
- adókötelezettséget kivető határozat
II.e. Idegenforgalmi adó
- adókötelezettséget kivető határozat
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II.f. Talajterhelési díj
- adókötelezettséget kivető határozat
II.g. Távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során
a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj
- adókötelezettséget kivető határozat
II.h. Igazgatási szolgáltatási díj
II.i. Ebrendészeti hozzájárulás
- adókötelezettséget kivető határozat
II.j. Késedelmi és önellenőrzési pótlék
- adóhiányt megállapító határozat
II.k. Egyéb bírság
II.l. Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó
- adókötelezettséget kivető határozat
II.m. Adóigazolások kiadása
II.n. Adók módjára behajtandó köztartozások kezelése
- hatósági átutalási megbízás benyújtása
- munkabér letiltás
- ingó, követelés foglalás
II.o. Méltányossági, részletfizetési kérelmek
- méltányossági kérelmet jóváhagyó határozat
- méltányossági eljárást megszüntető végzés
II.p. Túlfizetés visszautalási, átvezetési kérelmek
- túlfizetés visszautalásáról szóló határozat
- túlfizetés visszatartásáról szóló végzés
II.q. Adó- és értékbizonyítvány kiadása
- adó és értékbizonyítvány kiállítása
3.1.1.3. A kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
II.a. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó - nincs ilyen
144

Információátadási szabályzat v2.4

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

II.b. Kommunális adó - nincs ilyen
II.c. Iparűzési adó - nincs ilyen
II.d. Gépjárműadó - nincs ilyen
II.e. Idegenforgalmi adó - nincs ilyen
II.f. Talajterhelési díj - nincs ilyen
II.g. Távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása
során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj - nincs ilyen
II.h. Igazgatási szolgáltatási díj - nincs ilyen
II.i. Ebrendészeti hozzájárulás - nincs ilyen
II.j. Késedelmi és önellenőrzési pótlék - nincs ilyen
II.k. Egyéb bírság - nincs ilyen
II.l. Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó - nincs ilyen
II.m. Adóigazolások kiadása - nincs ilyen
II.n. Adók módjára behajtandó köztartozások kezelése - nincs ilyen
II.o. Méltányossági, részletfizetési kérelmek - nincs ilyen
II.p. Túlfizetés visszautalási, átvezetési kérelmek - nincs ilyen
II.q. Adó- és értékbizonyítvány kiadása - nincs ilyen
3.1.1.4. Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő):
II.a. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó - nincs ilyen
II.b. Kommunális adó - nincs ilyen
II.c. Iparűzési adó - nincs ilyen
II.d. Gépjárműadó - nincs ilyen
II.e. Idegenforgalmi adó - nincs ilyen
II.f. Talajterhelési díj - nincs ilyen
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II.g. Távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása
során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj - nincs ilyen
II.h. Igazgatási szolgáltatási díj - nincs ilyen
II.i. Ebrendészeti hozzájárulás - nincs ilyen
II.j. Késedelmi és önellenőrzési pótlék - nincs ilyen
II.k. Egyéb bírság - nincs ilyen
II.l. Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó - nincs ilyen
II.m. Adóigazolások kiadása - nincs ilyen
II.n. Adók módjára behajtandó köztartozások kezelése - nincs ilyen
II.o. Méltányossági, részletfizetési kérelmek - nincs ilyen
II.p. Túlfizetés visszautalási, átvezetési kérelmek - nincs ilyen
II.q. Adó- és értékbizonyítvány kiadása - nincs ilyen

146

Információátadási szabályzat v2.4

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata

Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Termőföld bérbeadásából
származó jövedelem utáni
személyi jövedelemadó

A nyilvántartás tartalmazza a
bérbeadással kapcsolatos
ingatlanok adatait, az adózó
adatait, az adó
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, valamint a
jövedelem után megállapított
adóval kapcsolatos adatokat,
kapcsolódó dokumentumokat

Kommunális adó

A nyilvántartás tartalmazza a
kommunális adó bevalláshoz
szükséges ingatlan adatait, az
adózó adatait, az adó
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított adóval
kapcsolatos adatokat,
kapcsolódó dokumentumokat

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Nem

Nem
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Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás

Nem

- a személyi
jövedelemadóról
szóló 1995. évi
CXVII. törvény

Nem

- a helyi adókról
szóló 1990. évi C.
törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Iparűzési adó

A nyilvántartás tartalmazza az
iparűzési adó bevalláshoz
szükséges adatokat, az adózó
adatait, az adó
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított iparűzési adóval
kapcsolatos adatokat,
kapcsolódó dokumentumokat

Gépjárműadó

A nyilvántartás tartalmazza a
gépjárműadó bevalláshoz
szükséges gépjármű adatokat,
az adózó adatait, az adó
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított gépjármű adóval
kapcsolatos adatokat,
kapcsolódó dokumentumokat,
igazolásokat

Idegenforgalmi adó

A nyilvántartás tartalmazza a
szálláshellyel kapcsolatos
bevalláshoz szükséges
adatokat, az adózó adatait, az
idegenforgalmi adó
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Nem

Nem

Nem
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Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás

Nem

- a helyi adókról
szóló 1990. évi C.
törvény

Nem

- a
gépjárműadóról
szóló 1991. évi
LXXXII. törvény

Nem

- a helyi adókról
szóló 1990. évi C.
törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás

megállapításához szükséges
adatokat, a megállapított
adóval kapcsolatos adatokat,
kapcsolódó dokumentumokat

Talajterhelési díj

A nyilvántartás tartalmazza a
talajterhelési díj bevalláshoz
szükséges ingatlan adatait, az
adózó adatait, az adó
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított adóval
kapcsolatos adatokat,
kapcsolódó dokumentumokat

Távhőszolgáltatásról más
hőellátásra áttérő által
felhasznált hőmennyiség
és annak előállítása során
a pozitív előjelű széndioxid
kibocsátási különbözet
után fizetendő díj

A nyilvántartás tartalmazza az
adózó adatait, a
távhőszolgáltatási közüzemi
szerződés adatait, a
távhőszolgáltatás kiváltására
vonatkozó adatokat, a
széndioxid kibocsátási
különbözet után fizetendő díj
megállapításához szükséges
adatokat

Nem

Nem
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Nem

Nem

- a
környezetterhelési
díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény

- az adózás
rendjéről szóló
2003. évi XCII.
törvény
- a
távhőszolgáltatásr
ól szóló 2005. évi
XVIII. törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj

Nyilvántartás leírása

A nyilvántartás tartalmazza az
igazgatási szolgáltatási
díjakhoz kapcsolódó adatokat
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Nem

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Nem

Jogszabályi
hivatkozás
- a közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény
- az állatok
védelméről és
kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII.
törvény

Ebrendészeti hozzájárulás

A nyilvántartás tartalmazza az
ebrendészeti hozzájáruláshoz
kapcsolódó adatokat

Nem

Nem

- a közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény

Késedelmi és önellenőrzési
pótlék

A nyilvántartás tartalmazza a
késedelmi pótlék számításához
szükséges adatokat

Nem

Nem

- az adózás
rendjéről szóló
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megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
2003. évi XCII.
törvény

Egyéb bírság

A nyilvántartás tartalmazza az
egyéb bírságokkal kapcsolatos
adatokat

Magánfőző által előállított
magánfőzött párlat utáni
jövedéki adó

A nyilvántartás tartalmazza a
magánfőzött párlat utáni
jövedéki adó bejelentéshez
szükséges adatokat, az adózó
adatait, az adó
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított adóval
kapcsolatos adatokat,
kapcsolódó dokumentumokat

Adóigazolások kiadása

A nyilvántartás tartalmazza a
kérelemhez szükséges
adatokat, a kérelmező adatait,
az adóigazolás típusát,
felhasználás módját,

Nem

Nem

Nem
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Nem

- az adózás
rendjéről szóló
2003. évi XCII.
törvény

Nem

- a jövedéki
adóról szóló 2016.
évi LXVIII. törvény

Nem

- az adózás
rendjéről szóló
2003. évi XCII.
törvény
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megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás

kiállításának dátumát,
érvényességi idejét

- az adózás
rendjéről szóló
2003. évi XCII.
törvény

Adók módjára behajtandó
köztartozások kezelése

A nyilvántartás tartalmazza az
adós adatait, a köztartozással
kapcsolatos adatokat,
kapcsolódó
határozatokat/dokumentumok
at

Nem

152

Nem

- az adóvégrehajtási eljárás
során felmerült
végrehajtási
költségek és a
végrehajtási
költségátalány
megállapításának
és megfizetésének
részletes
szabályairól szóló
49/2012. (XII. 28.)
NGM rendelet
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Méltányossági,
részletfizetési kérelmek

A nyilvántartás tartalmazza a
méltányossági részletfizetés
megállapításához szükséges
kérelem adatait, az adózó
adatait, a díj megállapításához
szükséges egyéb adatokat, a
megállapított díjjal kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó
dokumentumokat

Túlfizetés visszautalási,
átvezetési kérelmek

A nyilvántartás tartalmazza a
túlfizetés visszautalási
kérelemhez szükséges
adatokat, az adózó adatait, a
visszautalással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó
dokumentumokat

Adó- és értékbizonyítvány
kiadása

A nyilvántartás tartalmazza az
igénylő adatait, az adó és
értékbizonyítvány kérelmének
célját, a felhasználás helyét, a
bizonyítvány kiállításának
idejét, érvényességi idejét

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Nem

Nem

Nem

153

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás

Nem

- az adózás
rendjéről szóló
2003. évi XCII.
törvény

Nem

- az adózás
rendjéről szóló
2003. évi XCII.
törvény

Nem

- a közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény
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3.1.3. 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

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Nyilvános (I/N)

-

-

-

Átadható esetén az átadás
módja

Átadható (I/N)

Melyik nyilvántartásban
szerepel

(Egyszerű/Automatikus)

-

-

-

3.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid, köznapi neve

Bérbeadó családi és utóneve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Bérbeadó családi és utóneve

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
utáni személyi
jövedelemadó

Bérbeadó születési helye és
ideje

Bérbeadó anyja leánykori
családi és utóneve

Bérbeadó adóazonosító jele,
adószáma

Bérbeadó születési helye és
ideje

Bérbeadó anyja leánykori
családi és utóneve

Bérbeadó adóazonosító jele,
adószáma

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

N

I

I

I

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Bérbeadó lakcíme

Bérlő neve

Bérlő lakcíme (székhelye)

Az önkormányzat
illetékességi területén bérbe
adott termőföld helye

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Bérbeadó lakcíme

Bérlő neve

Bérlő lakcíme (székhelye)

Az önkormányzat illetékességi
területén bérbe adott
termőföld helye
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó
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Adat rövid, köznapi neve

Az önkormányzat
illetékességi területén bérbe
adott termőföld helyrajzi
száma

Az önkormányzat
illetékességi területén bérbe
adott termőföld területe

Éves bérleti díj összege

Az adóalap összege

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Az önkormányzat illetékességi
területén bérbe adott
termőföld helyrajzi száma

Az önkormányzat illetékességi
területén bérbe adott
termőföld területe

Éves bérleti díj összege

Az adóalap összege
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

A megállapított adó összege

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A megállapított adó összege

Késedelmi pótlék összege

Késedelmi pótlék összege

Az önkormányzat
illetékességi területén a
bérbeadó tulajdonában
(haszonélvezetében) lévő
összes termőföld területe

Az önkormányzat illetékességi
területén a bérbeadó
tulajdonában
(haszonélvezetében) lévő
összes termőföld területe

A kifizető neve (cégneve)

A kifizető neve (cégneve)

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

A kifizető címe

Önkormányzati adóhatóság
által képzett nyilvántartási
száma

Kifizető adószáma

Kifizető statisztikai számjele

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kifizető címe

Önkormányzati adóhatóság
által képzett nyilvántartási
száma

Kifizető adószáma

Kifizető statisztikai számjele

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

A bérbeadónak kifizetett
adóköteles bérleti díj
összesen

Természetben kifizetett
bérleti díj összege

Jövedelemadó összesen

A levont adó összege

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A bérbeadónak kifizetett
adóköteles bérleti díj összesen

Természetben kifizetett
bérleti díj összege

Jövedelemadó összesen

A levont adó összege

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az önkormányzatnak az
adóévben átutalt adó
összesen

Az önkormányzatnak az
adóévben átutalt adó
összesen

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Termőföld
bérbeadásából
származó jövedelem
utáni személyi
jövedelemadó

Bevallásbenyújtó minősége

Bevallásbenyújtó minősége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Bevallásbenyújtó tulajdoni
hányada

Bevallásbenyújtó tulajdoni
hányada

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Bevallásbenyújtó neve
(családneve, utóneve)

Bevallásbenyújtó neve
(családneve, utóneve)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Bevallásbenyújtó születési
helye

Bevallásbenyújtó születési
helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Bevallásbenyújtó születési
ideje

Bevallásbenyújtó születési
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Bevallásbenyújtó anyja neve
(születési családneve,
utóneve)

Bevallásbenyújtó anyja neve
(születési családneve,
utóneve)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Bevallásbenyújtó
adóazonosító jel
/magánszemélynél/

Bevallásbenyújtó
adóazonosító jel
/magánszemélynél/

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Bevallásbenyújtó adószám
/vállalkozásnál/

Bevallásbenyújtó adószám
/vállalkozásnál/

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Bevallásbenyújtó lakóhelye,
székhelye

Bevallásbenyújtó lakóhelye,
székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Bevallásbenyújtó levelezési
címe

Bevallásbenyújtó levelezési
címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Bevallásbenyújtó
telefonszáma

Bevallásbenyújtó
telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Bevallás fajtája

Bevallás fajtája

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Ingatlan címe

Ingatlan címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan helyrajzi száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Egy hrsz-on található
adótárgyak fajtája és
darabszáma

Egy hrsz-on található
adótárgyak fajtája és
darabszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Bevallás benyújtásának oka

Bevallás benyújtásának oka

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Adókötelezettség
keletkezésének időpontja

Adókötelezettség
keletkezésének időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Adókötelezettség
megszűnésének időpontja

Adókötelezettség
megszűnésének időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Adókötelezettség
változásának időpontja

Adókötelezettség
változásának időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Adótanácsadó, adószakért
vagy okleveles adószakért
neve

Adótanácsadó, adószakért
vagy okleveles adószakértő
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Meghatalmazott neve

Meghatalmazott neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Meghatalmazott
adóazonosító jele

Meghatalmazott
adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Meghatalmazott adószáma

Meghatalmazott adószáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Kommunális adó

Bejelentés jellege

Bejelentés jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Előlegfizetési időszak

Előlegfizetési időszak

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Előlegrészlet esedékessége

Előlegrészlet esedékessége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóalany neve (cégneve)

Adóalany neve (cégneve)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóalany születési helye

Adóalany születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Adóalany születési ideje

Adóalany születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóalany anyja születési
családi és utóneve

Adóalany anyja születési
családi és utóneve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóalany adóazonosító jele

Adóalany adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóalany adószáma

Adóalany adószáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Külföldi vállalkozás esetén a
külföldi állam hatósága által
megállapított adóazonosító
szám

Külföldi vállalkozás esetén a
külföldi állam hatósága által
megállapított adóazonosító
szám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Civil szervezet (alapítvány,
egyesület) bírósági
nyilvántartási száma

Civil szervezet (alapítvány,
egyesület) bírósági
nyilvántartási száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Adóalany statisztikai számjele

Adóalany statisztikai számjele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Gazdálkodási formája
megnevezése

Gazdálkodási formája
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

GFO kód

GFO kód

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Főtevékenység megnevezése

Főtevékenysége megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Főtevékenység TEÁOR kód

Főtevékenység TEÁOR kód

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóalany pénzintézeti
számlaszáma (külföldi esetén
az első négy IBAN karakter

Adóalany pénzintézeti
számlaszáma (külföldi esetén
az első négy IBAN karakter

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Naptári évtől eltérő üzleti év
mérlegforduló napja

Naptári évtől eltérő üzleti év
mérlegforduló napja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóalany székhelye,
lakóhelye

Adóalany székhelye, lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Központi ügyintézés helye

Központi ügyintézés helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóalany levelezési címe

Adóalany levelezési címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóalany telefonszám

Adóalany telefonszám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóalany honlapja

Adóalany honlapja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Iratok őrzésének helye

Iratok őrzésének helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Létesítő okirat (egyéni
vállalkozó nyilvántartásba
vétel) kelte

Létesítő okirat (egyéni
vállalkozó nyilvántartásba
vétel) kelte

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Alakulás módja

Alakulás módja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóköteles tevékenység
megkezdésének időpontja

Adóköteles tevékenység
megkezdésének időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóköteles tevékenység
megkezdésének jogcíme

Adóköteles tevékenység
megkezdésének jogcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Közhasznú, kiemelkedően
közhasznú szervezetként
történ nyilvántartásba vétel
napja

Közhasznú, kiemelkedően
közhasznú szervezetként
történ nyilvántartásba vétel
napja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyéni vállalkozói
tevékenység szüneteltetése

Egyéni vállalkozói
tevékenység szüneteltetése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Folyamatban lévő megszűnés

Folyamatban lévő megszűnés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Felszámolás, végelszámolás
kezdő napja, egyezségkötés
napja, végleges megszűnés
időpontja

Felszámolás, végelszámolás
kezdő napja, egyezségkötés
napja, végleges megszűnés
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Tevékenység megszűnésének
időpontja

Tevékenység megszűnésének
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóköteles tevékenység
megszűnésének jogcíme

Adóköteles tevékenység
megszűnésének jogcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adókötelezettség végleges
megszűnése, megszűntetés
időpontja

Adókötelezettség végleges
megszűnése, megszűntetés
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kisadózó vállalkozások
tételes adójában az
adóalanyiság kezdő napja

A kisadózó vállalkozások
tételes adójában az
adóalanyiság kezdő napja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

A kisadózó vállalkozások
tételes adójában az
adóalanyiság megszűnésének
napja

A kisadózó vállalkozások
tételes adójában az
adóalanyiság megszűnésének
napja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Jogelőd neve

Jogelőd neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Jogelőd adószáma

Jogelőd adószáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Magyarországon lakóhellyel
nem rendelkező külföldi
személy esetében a
magyarországi kézbesítési
meghatalmazottjának
neve (cégneve)

Magyarországon lakóhellyel
nem rendelkező külföldi
személy esetében a
magyarországi kézbesítési
meghatalmazottjának
Neve (cégneve)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Magyarországon lakóhellyel
nem rendelkező külföldi
személy esetében a
magyarországi kézbesítési
meghatalmazottjának
székhelye, lakóhelye

Magyarországon lakóhellyel
nem rendelkező külföldi
személy esetében a
magyarországi kézbesítési
meghatalmazottjának
székhelye, lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Az ügyvéd, ügyvédi iroda
neve (elnevezése)

Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve
(elnevezése)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Szerződés kezdő időpontja,
időtartama

Szerződés kezdő időpontja,
időtartama

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Iratok köre

Iratok köre

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Könyvvizsgáló szervezet neve

Könyvvizsgáló szervezet neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Könyvvizsgálatért
személyében felelős személy
neve

Könyvvizsgálatért
személyében felelős személy
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Könyvvizsgálatért
személyében felelős személy
nyilvántartási száma

Könyvvizsgálatért
személyében felelős személy
nyilvántartási száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Könyvvizsgálatért
személyében felelős személy
székhelye, lakóhelye

Könyvvizsgálatért
személyében felelős személy
székhelye, lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Jogviszony időtartama

Jogviszony időtartama

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Cégek és egyéni vállalkozók
fő tevékenységen kívüli,
ténylegesen végzett
tevékenysége

Cégek és egyéni vállalkozók fő
tevékenységen kívüli,
ténylegesen végzett
tevékenysége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Képviselő neve

Képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

173

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Képviselő adóazonosító jele

Képviselő adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Képviselő adószáma

Képviselő adószáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Képviselő lakóhelye

Képviselő lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Az adóalany szervezet (jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaság, a korlátolt
felelősség társaság, az
egyesülés, valamint a közös
vállalat)
tulajdonos neve

Az adóalany szervezet (jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaság, a korlátolt felelősség
társaság, az egyesülés,
valamint a közös vállalat)
tulajdonos neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Az adóalany szervezet (jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaság, a korlátolt
felelősség társaság, az

Az adóalany szervezet (jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaság, a korlátolt felelősség
társaság, az egyesülés,

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó
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Adat rövid, köznapi neve

egyesülés, valamint a közös
vállalat)
tulajdonos tulajdoni
részesedés aránya

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

valamint a közös vállalat)
tulajdonos tulajdoni
részesedés aránya

Az adóalany szervezet (jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaság, a korlátolt
felelősség társaság, az
egyesülés, valamint a közös
vállalat)
tulajdonos illetőség

Az adóalany szervezet (jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaság, a korlátolt felelősség
társaság, az egyesülés,
valamint a közös vállalat)
tulajdonos illetőség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Az adóalany szervezet (jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaság, a korlátolt
felelősség társaság, az
egyesülés, valamint a közös
vállalat)
tulajdonos adóazonosító jel

Az adóalany szervezet (jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaság, a korlátolt felelősség
társaság, az egyesülés,
valamint a közös vállalat)
tulajdonos adóazonosító jel

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az adóalany szervezet (jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaság, a korlátolt
felelősség társaság, az
egyesülés, valamint a közös
vállalat)
tulajdonos adószám

Az adóalany szervezet (jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaság, a korlátolt felelősség
társaság, az egyesülés,
valamint a közös vállalat)
tulajdonos adószám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Az adóalany szervezet (jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaság, a korlátolt
felelősség társaság, az
egyesülés, valamint a közös
vállalat)
tulajdonos székhelye,
lakóhelye

Az adóalany szervezet (jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaság, a korlátolt felelősség
társaság, az egyesülés,
valamint a közös vállalat)
tulajdonos székhelye,
lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Az adózó telephely
megnevezése, jellege

Az adózó telephely
megnevezése, jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az adózó telephely címe

Az adózó telephely címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iparűzési adó

Adóalany neve (cégneve)

Adóalany neve (cégneve)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Adóalany születési helye

Adóalany születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Adóalany születési ideje

Adóalany születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Adóalany anyja születési
családi és utóneve

Adóalany anyja születési
családi és utóneve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Adóalany adóazonosító jele

Adóalany adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Adóalany adószáma

Adóalany adószáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Adóalany statisztikai számjele

Adóalany statisztikai számjele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Adóalany pénzintézeti
számlaszáma

Adóalany pénzintézeti
számlaszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Adóalany székhelye,
lakóhelye

Adóalany székhelye, lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Adóalany levelezési címe

Adóalany levelezési címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Adóalany telefonszám

Adóalany telefonszám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Adóalany e-mail címe

Adóalany e-mail címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Gépjármű rendszáma

Gépjármű rendszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Gépjármű alvázszáma

Gépjármű alvázszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Az adómentesség jogcíme

Az adómentesség jogcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Az adómentességre való
jogosultság kezdete/vége

Az adómentességre való
jogosultság kezdete|vége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Súlyos mozgáskorlátozott
vagy egyéb fogyatékossággal
élő személy neve

Súlyos mozgáskorlátozott
vagy egyéb fogyatékossággal
élő személy neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Súlyos mozgáskorlátozott
vagy egyéb fogyatékossággal
élő személy születési helye

Súlyos mozgáskorlátozott
vagy egyéb fogyatékossággal
élő személy születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Súlyos mozgáskorlátozott
vagy egyéb fogyatékossággal
élő személy születési ideje

Súlyos mozgáskorlátozott
vagy egyéb fogyatékossággal
élő személy születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Súlyos mozgáskorlátozott
vagy egyéb fogyatékossággal
élő személy anyja születési
családi és utóneve

Súlyos mozgáskorlátozott
vagy egyéb fogyatékossággal
élő személy anyja születési
családi és utóneve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Súlyos mozgáskorlátozott
vagy egyéb fogyatékossággal
élő személy lakóhelye

Súlyos mozgáskorlátozott
vagy egyéb fogyatékossággal
élő személy lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Az igazolást kiállító
rendőrhatóság megnevezése

Az igazolást kiállító
rendőrhatóság megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Igazolás kelte

Igazolás kelte

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Igazolás iktatószáma

Igazolás iktatószáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Igazolt időszak kezdete

Igazolt időszak kezdete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Adófizetési kötelezettség
szünetelés végének
bejelentése, szünetelés vége

Adófizetési kötelezettség
szünetelés végének
bejelentése, szünetelés vége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gépjárműadó

Bevallott időszak

Bevallott időszak

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

A szálláshely/szállásadó neve

A szálláshely/szállásadó neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

Szálláshely címe

Szálláshely címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A szálláshely/szállásadó
telefonszáma

A szálláshely/szállásadó
telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

A szálláshely/szállásadó email címe

A szálláshely/szállásadó e-mail
címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

A szálláshely/szállásadó
születési helye, ideje

A szálláshely/szállásadó
születési helye, ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

A szálláshely/szállásadó anyja
születési családi és utóneve

A szálláshely/szállásadó anyja
születési családi és utóneve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

A szálláshely/szállásadó
adóazonosító jele

A szálláshely/szállásadó
adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

A szálláshely/szállásadó
adószáma

A szálláshely/szállásadó
adószáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A szálláshely/szállásadó
statisztikai számjele

A szálláshely/szállásadó
statisztikai számjele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

A szálláshely/szállásadó
bankszámlaszáma

A szálláshely/szállásadó
bankszámlaszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

A szálláshely/szállásadó
székhelye, lakóhelye

A szálláshely/szállásadó
székhelye, lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

A szálláshely/szállásadó
levelezési címe

A szálláshely/szállásadó
levelezési címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

Ügyintéző

Ügyintéző

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

Tárgyhavi összes megkezdett
vendégéjszaka

Tárgyhavi összes megkezdett
vendégéjszaka

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

18 év alatti magánszemély
által eltöltött vendégéjszakák

18 év alatti magánszemély
által eltöltött vendégéjszakák

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

Gyógyintézetben, fekvőbeteg
szakellátásban részesülő,
vagy szociális
intézményben ellátott
magánszemély által eltöltött
vendégéjszakák

Gyógyintézetben, fekvőbeteg
szakellátásban részesülő, vagy
szociális
intézményben ellátott
magánszemély által eltöltött
vendégéjszakák

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

Közép és felsőfokú oktatási
intézménynél fennálló
tanulói, hallgató
jogviszony alapján eltöltött
vendégéjszakák

Közép és felsőfokú oktatási
intézménynél fennálló tanulói,
hallgató
jogviszony alapján eltöltött
vendégéjszakák

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

Szolgálati kötelezettséget
teljesítő személy által
eltöltött vendégéjszakák

Szolgálati kötelezettséget
teljesítő személy által eltöltött
vendégéjszakák

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Hatósági, bírósági intézkedés
folytán tartózkodó személy
által eltöltött
vendégéjszakák

Hatósági, bírósági intézkedés
folytán tartózkodó személy
által eltöltött
vendégéjszakák

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

A településen székhellyel,
telephellyel rendelkező
vállalkozó, vagy
alkalmazottja, munkavállalója
munkavégzése miatt eltöltött
vendégéjszakák

A településen székhellyel,
telephellyel rendelkező
vállalkozó, vagy
alkalmazottja, munkavállalója
munkavégzése miatt eltöltött
vendégéjszakák

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

Ideiglenes jellegű iparűzési
tevékenységet végző
vállalkozó vagy
munkavállalója
munkavégzése miatt eltöltött
vendégéjszakák

Ideiglenes jellegű iparűzési
tevékenységet végző
vállalkozó vagy
munkavállalója
munkavégzése miatt eltöltött
vendégéjszakák

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

A településen állandó
lakóhellyel rendelkező által
eltöltött vendégéjszaka

A településen állandó
lakóhellyel rendelkező által
eltöltött vendégéjszaka

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Adóköteles vendégéjszakák
összesen

Adóköteles vendégéjszakák
összesen

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

Fizetendő adó

Fizetendő adó

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Idegenforgalmi adó

Kibocsátó (díjfizető) neve

Kibocsátó (díjfizető) neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Kibocsátó (díjfizető) születési
helye

Kibocsátó (díjfizető) születési
helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Kibocsátó (díjfizető) ideje

Kibocsátó (díjfizető) ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Kibocsátó (díjfizető) anyja
neve

Kibocsátó (díjfizető) anyja
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kibocsátó (díjfizető)
adóazonosító jele

Kibocsátó (díjfizető)
adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Kibocsátó (díjfizető) telefon

Kibocsátó (díjfizető) telefon

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Kibocsátó (díjfizető) lakcíme

Kibocsátó (díjfizető) lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Kibocsátó (díjfizető)
levelezési címe

Kibocsátó (díjfizető) levelezési
címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Kibocsátó (díjfizető) e-mail

Kibocsátó (díjfizető) e-mail

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Kibocsátó hely (díjfizetéssel
érintett ingatlan) címe

Kibocsátó hely (díjfizetéssel
érintett ingatlan) címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

187

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kibocsátó hely (díjfizetéssel
érintett ingatlan) helyrajzi
szám

Kibocsátó hely (díjfizetéssel
érintett ingatlan) helyrajzi
szám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Szolgáltatott víz mennyisége
(vízmérő vagy átalány
alapján)

Szolgáltatott víz mennyisége
(vízmérő vagy átalány alapján)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Elszivárgott víz mennyisége

Elszivárgott víz mennyisége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Szennyvízszállításra
feljogosított szervezet által
igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége
(szippantás számla)

Szennyvízszállításra
feljogosított szervezet által
igazoltan elszállított szennyvíz
mennyisége (szippantás
számla)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj alapja

Talajterhelési díj alapja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Területérzékenységi szorzó

Területérzékenységi szorzó

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Az önkorm. rendelete alapján
figyelembe vehető
kedvezmény

Az önkormányzat rendelete
alapján figyelembe vehető
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Az önkorm. rendelete alapján
figyelembe vehető mentesség

Az önkormányzat rendelete
alapján figyelembe vehető
mentesség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Csatornára való rákötés
időpontja

Csatornára való rákötés
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Talajterhelési díj

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási

Adóalany minősége

Adóalany minősége

Elsődleges

-
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N

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
különbözet után
fizetendő díj

Adóalany neve (cégneve)

Adóalany születési helye

Adóalany neve (cégneve)

Adóalany születési helye

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

I

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj
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Adat rövid, köznapi neve

Adóalany születési ideje

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Adóalany születési ideje

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Adóalany anyja születési
családi és utóneve

Adóalany anyja születési
családi és utóneve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Adóalany adóazonosító jele

Adóalany adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Adóalany adószáma

Adóalany adószáma

Külföldi vállalkozás esetén a
külföldi állam hatósága által
megállapított adóazonosító
szám

Külföldi vállalkozás esetén a
külföldi állam hatósága által
megállapított adóazonosító
szám

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

I

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Statisztikai számjele

Pénzintézeti számlaszáma
(külföldi esetén az első négy
IBAN karakter)

Statisztikai számjele

Pénzintézeti számlaszáma
(külföldi esetén az első négy
IBAN karakter)

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

I

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Székhelye, lakóhelye

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Székhelye, lakóhelye

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Levelezési címe

Levelezési címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Telefonszáma

Telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

e-mail címe

Tulajdonosi közösség esetén
a közös képviselő neve

e-mail címe

Tulajdonosi közösség esetén a
közös képviselő neve

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

I

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Tulajdonosi közösség esetén
a közös képviselő székhelye,
lakóhelye

Tulajdonosi közösség esetén
a közös képviselő
telefonszáma

Tulajdonosi közösség esetén a
közös képviselő székhelye,
lakóhelye

Tulajdonosi közösség esetén a
közös képviselő telefonszáma

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

I

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Tulajdonosi közösség esetén
a közös képviselő e-mail címe

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Tulajdonosi közösség esetén a
közös képviselő e-mail címe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Távhőszolgáltatási közüzemi
szerződés megszűnésének
időpontja

Távhőszolgáltatási közüzemi
szerződés megszűnésének
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Távhőszolgáltatást kiváltó
hőellátás bevallás éve

Távhőszolgáltatást kiváltó
hőellátás bevallás éve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

A távhőszolgáltatást kiváltó
hőellátásból igénybe vett
hőmennyiség előállításának
széndioxid kibocsátása

A távhőszolgáltatást kiváltó
hőellátásból igénybe vett
hőmennyiség

A távhőszolgáltatást kiváltó
hőellátásból igénybe vett
hőmennyiség előállításának
széndioxid kibocsátása

A távhőszolgáltatást kiváltó
hőellátásból igénybe vett
hőmennyiség

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

I

I

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Egyszerű

Távhőszolgáltatásról
más hőellátásra áttérő
által felhasznált
hőmennyiség és annak
előállítása során a
pozitív előjelű

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
széndioxid kibocsátási
különbözet után
fizetendő díj

Kezdő időpont

Kezdő időpont

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Késedelmi és
önellenőrzési pótlék

Záró időpont

Záró időpont

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Késedelmi és
önellenőrzési pótlék

Összeg (forintban megadva)

Összeg (forintban megadva)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Késedelmi és
önellenőrzési pótlék

Részletezést kér?

Részletezést kér?

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Késedelmi és
önellenőrzési pótlék

Kiszámít

Kiszámít

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Késedelmi és
önellenőrzési pótlék

199

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Tájékoztatás

A magánfőző neve

A magánfőző születési helye

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Tájékoztatás

A magánfőző neve

A magánfőző születési helye

A magánfőző születési ideje

A magánfőző születési ideje

A magánfőző anyja születési
családi és utóneve

A magánfőző anyja születési
családi és utóneve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

I

Egyszerű

Késedelmi és
önellenőrzési pótlék

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

A magánfőző adóazonosító
jele

A magánfőző lakóhelye

A magánfőző levelezési címe

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A magánfőző adóazonosító
jele

A magánfőző lakóhelye

A magánfőző levelezési címe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

I

I

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

A magánfőző telefonszáma

A magánfőző telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

A magánfőző e-mail

A magánfőző e-mail

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított

201
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Desztillálóberendezés
tulajdonszerzésének ideje

Desztillálóberendezés
tulajdonjogszerzés jogcíme

Desztillálóberendezés
tulajdonszerzésének ideje

Desztillálóberendezés
tulajdonjogszerzés jogcíme

Űrtartalma

Űrtartalma

Tárolásának, használatának
helye

Tárolásának, használatának
helye

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Tárolásának, helyrajzi száma

Tulajdoni hányad (tört
számmal kifejezve)

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Tárolásának, helyrajzi száma

Tulajdoni hányad (tört
számmal kifejezve)

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

I

I

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs születési helye

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs születési ideje

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs anyja születési
családi és utóneve

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs anyja születési
családi és utóneve

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs adóazonosító
jele

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs adóazonosító
jele

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs lakóhelye

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs lakóhelye

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs levelezési címe

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs levelezési címe

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó
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Adat rövid, köznapi neve

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs telefonszáma

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs e-mail

A bejelentett adatokban
történt változás típusa

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs telefonszáma

Több tulajdonos esetén a
tulajdonostárs e-mail

A bejelentett adatokban
történt változás típusa

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

I

I

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Változás időpontja

Változás időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Változás helység

Változás helység

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Változás bejelentő neve

Változás bejelentő születési
helye

Változás bejelentő neve

Változás bejelentő születési
helye

Változás bejelentő születési
ideje

Változás bejelentő születési
ideje

Változás bejelentő anyja
születési családi és utóneve

Változás bejelentő anyja
születési családi és utóneve

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Változás bejelentő
adóazonosító jele

Változás bejelentő lakóhelye
város

Változás bejelentő levelezési
címe

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Változás bejelentő
adóazonosító jele

Változás bejelentő lakóhelye
város

Változás bejelentő levelezési
címe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

I

I

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Változás bejelentő
telefonszáma e-mail

Változás bejelentő
telefonszáma e-mail

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Megsemmisítendő párlat
megnevezése

Megsemmisítendő párlat
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Megsemmisítendő párlat
mennyisége

Megsemmisítendő párlat
fajtája

Megsemmisítendő párlat
mennyisége

Megsemmisítendő párlat
fajtája

Megsemmisítés tervezett
időpontja

Megsemmisítés tervezett
időpontja

Megsemmisítés tervezett
módja

Megsemmisítés tervezett
módja

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Megsemmisítés tervezett
helyszíne

Megsemmisítés tervezett
helyszíne

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Magánfőző által
előállított
magánfőzött párlat
utáni jövedéki adó

A kérelmező neve/elnevezése

A kérelmező neve/elnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

A kérelmező adóazonosító
jele

A kérelmező adóazonosító
jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

A kérelmező adószáma

A kérelmező adószáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

A kérelmező magánszemély
születési helye

A kérelmező magánszemély
születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

A kérelmező magánszemély
ideje

A kérelmező magánszemély
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelmező magánszemély
születési neve

A kérelmező magánszemély
születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

A kérelmező magánszemély
anyja születési neve

A kérelmező magánszemély
anyja születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

A kérelmező külföldi
magánszemély
állampolgársága

A kérelmező külföldi
magánszemély
állampolgársága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

A kérelmező magánszemély
lakcíme

A kérelmező magánszemély
lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

A kérelmező magánszemély
székhely címe

A kérelmező magánszemély
székhely címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

A kérelmező magánszemély
levelezési címe

A kérelmező magánszemély
levelezési címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Adóigazolás típusa

Adóigazolás típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

Adóigazolás felhasználás
helye

Adóigazolás felhasználás helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

Kért adóigazolás
példányszáma

Kért adóigazolás
példányszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

Törvényes képviselő /
meghatalmazott neve

Törvényes képviselő /
meghatalmazott neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

Törvényes képviselő /
meghatalmazott
telefonszáma

Törvényes képviselő /
meghatalmazott telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

Csatolt meghatalmazás típusa

Csatolt meghatalmazás típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása
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Adat rövid, köznapi neve

Az adóigazolás átadás típusa

Adós elnevezése

Adós adóazonosítója

Adós cégjegyzékszáma

Adós székhelye/lakcíme

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Az adóigazolás átadás típusa

Adós elnevezése

Adós adóazonosítója

Adós cégjegyzékszáma

Adós székhelye/lakcíme

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

I

Egyszerű

Adóigazolások kiadása

Egyszerű

Adók módjára
behajtandó
köztartozások
kezelése

Egyszerű

Adók módjára
behajtandó
köztartozások
kezelése

Egyszerű

Adók módjára
behajtandó
köztartozások
kezelése

Egyszerű

Adók módjára
behajtandó
köztartozások
kezelése

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Jogosult azonosítása

Tartozás jogcíme

Fizetési kötelezettséget
elrendelő határozat száma

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Jogosult azonosítása

Tartozás jogcíme

Fizetési kötelezettséget
elrendelő határozat száma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

I

I

I

Egyszerű

Adók módjára
behajtandó
köztartozások
kezelése

Egyszerű

Adók módjára
behajtandó
köztartozások
kezelése

Egyszerű

Adók módjára
behajtandó
köztartozások
kezelése

Jogerőre emelkedés
időpontja

Jogerőre emelkedés időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adók módjára
behajtandó
köztartozások
kezelése

Teljesítés határideje

Teljesítés határideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adók módjára
behajtandó
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
köztartozások
kezelése

Tartozás összege, annak
járulékai

Tartozás összege, annak
járulékai

Jogszabály megjelölése,
amely lehetővé teszi az adók
módjára történő behajtást

Jogszabály megjelölése, amely
lehetővé teszi az adók
módjára történő behajtást

Elsődleges

-

Elsődleges

-

N

N

I

I

Egyszerű

Adók módjára
behajtandó
köztartozások
kezelése

Egyszerű

Adók módjára
behajtandó
köztartozások
kezelése

Jogosult
bankszámlaszámának
megjelölése

Jogosult bankszámlaszámának
megjelölése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adók módjára
behajtandó
köztartozások
kezelése

Adózó neve

Adózó neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek
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Adat rövid, köznapi neve

Adózó születési helye

Adózó születési ideje

Adózó anyja neve

Adózó adóazonosító jele

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Adózó születési helye

Adózó születési ideje

Adózó anyja neve

Adózó adóazonosító jele

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Adózó lakóhelye

Adózó lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Adózó tartózkodási helye

Adózó tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek
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Adat rövid, köznapi neve

Adózó telefonszáma

Adózó mobil telefonszáma

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Adózó telefonszáma

Adózó mobil telefonszáma

Adózó foglalkozása

Adózó foglalkozása

Adózó munkahely
megnevezése

Adózó munkahely
megnevezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Adózó munkahely címe

Adózó munkahely címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Kérelem tárgya

Kérelem tárgya

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelemmel érintett
összeg(ek) adónemenkénti
részletezése

A kérelemmel érintett
összeg(ek) adónemenkénti
részletezése

Halasztani kért összeg(ek)
adónem (jogcíme)

Halasztani kért összeg(ek)
adónem (jogcíme)

Halasztani kért összeg(ek)
adónem összege

Halasztani kért összeg(ek)
adónem összege

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

I

I

I

Egyszerű

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Kérelmezett fizetési időpont

Kérelmezett fizetési időpont

Részletekben megfizetni kért
összeg(ek) adónem (jogcím)

Részletekben megfizetni kért
összeg(ek) adónem (jogcím)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Részletekben megfizetni kért
összeg(ek) összeg

Részletekben megfizetni kért
összeg(ek) összeg

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek
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N

I

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Kérelmezett fizetési időpont

Mérsékelni kért összeg(ek)
adónem (jogcím)

Mérsékelni kért összeg(ek)
adónem (jogcím)

Mérsékelni kért összeg(ek)
összeg

Mérsékelni kért összeg(ek)
összeg

Munkaviszonyból származó
rendszeres havi nettó
jövedelem

Munkaviszonyból származó
rendszeres havi nettó
jövedelem

Mellékfoglalkozásból, egyéb
tevékenységből származó
jövedelem

Mellékfoglalkozásból, egyéb
tevékenységből származó
jövedelem

Elsődleges

-

N

Egyéb jövedelmek
felsorolása) pl családi pótlék,
rendszeres segély, tartásdíj)

Egyéb jövedelmek felsorolása)
pl családi pótlék, rendszeres
segély, tartásdíj)

Elsődleges

-

N

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmezett fizetési időpont

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

N

N

N

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

I

I

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

A kérelmezővel közös
háztartásban élő személy
neve

A kérelmezővel közös
háztartásban élő személy
rokonsági fok

A kérelmezővel közös
háztartásban élő személy
rokonsági fok

A kérelmezővel közös
háztartásban élő személy
foglalkozás

A kérelmezővel közös
háztartásban élő személy
foglalkozás

A kérelmezővel közös
háztartásban élő személy havi
nettó jövedelem

A kérelmezővel közös
háztartásban élő személy havi
nettó jövedelem

Jövedelmeket terhelő,
lakásfenntartás kiadás
jogcíme

Jövedelmeket terhelő,
lakásfenntartás kiadás
jogcíme

Elsődleges

-

N

Jövedelmeket terhelő,
lakásfenntartás kiadás
összege

Jövedelmeket terhelő,
lakásfenntartás kiadás
összege

Elsődleges

-

N

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

219

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelmezővel közös
háztartásban élő személy
neve

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

N

N

N

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

I

I

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Egyéb, rendszeres, számlákkal
igazolt többletkiadás
megnevezése

Egyéb, rendszeres, számlákkal
igazolt többletkiadás
megnevezése

Egyéb, rendszeres, számlákkal
igazolt többletkiadás összege

Egyéb, rendszeres, számlákkal
igazolt többletkiadás összege

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő értékpapír,
vagyoni értéket megtestesítő
tagsági, részesedési jog
megnevezése

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő értékpapír,
vagyoni értéket megtestesítő
tagsági, részesedési jog
megnevezése

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő értékpapír,
vagyoni értéket megtestesítő
tagsági, részesedési jog
értéke

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő értékpapír,
vagyoni értéket megtestesítő
tagsági, részesedési jog értéke

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő ingatlan
megnevezése

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő ingatlan
megnevezése

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő ingatlan
címe

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő ingatlan
címe

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő tulajdonos
neve

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő tulajdon
neve

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő tulajdoni
arány

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő tulajdoni
arány

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő szerzés éve

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő szerzés éve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő ottlakás
jogcíme*

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő ottlakás
jogcíme*

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő forgalmi
érték

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő forgalmi
érték

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő lakás,
lakóház

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő lakás,
lakóház

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő
alapterülete (m2)

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő
alapterülete (m2)

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

gépjárművek, ipari-,
mezőgazdasági gépek típusai

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő
gépjárművek, ipari-,
mezőgazdasági gépek szerzési
évei

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő
gépjárművek, ipari-,
mezőgazdasági gépek szerzési
évei

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő
gépjárművek, ipari-,
mezőgazdasági gépek
forgalmi értékei

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő
gépjárművek, ipari-,
mezőgazdasági gépek
forgalmi értékei

Elsődleges

-

N

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő
gépjárművek, ipari-,

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő
gépjárművek, ipari-,

Elsődleges

-

N

-
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

gépjárművek, ipari-,
mezőgazdasági gépek típusai

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

mezőgazdasági gépek
tulajdonosai

mezőgazdasági gépek
tulajdonosai

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő 50 E Ft
egyedi értéket meghaladó
ingóság megnevezése

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő 50 E Ft
egyedi értéket meghaladó
ingóság megnevezése

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő 50 E Ft
egyedi értéket meghaladó
ingóság szerzési éve

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő 50 E Ft
egyedi értéket meghaladó
ingóság szerzési éve

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő 50 E Ft
egyedi értéket meghaladó
ingóság forgalmi értéke

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő 50 E Ft
egyedi értéket meghaladó
ingóság forgalmi értéke

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

224

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

I

I

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő 50 E Ft
egyedi értéket meghaladó
ingóság tulajdonosa

A kérelmező és a vele közös
háztartásban élők
tulajdonában lévő 50 E Ft
egyedi értéket meghaladó
ingóság tulajdonosa

Harmadik személlyel
szemben fennálló
követelés(ek) kötelezettenként összeg és
jogcím megjelölésével

Harmadik személlyel szemben
fennálló követelés(ek) kötelezettenként összeg és
jogcím megjelölésével

A fizetési halasztás és/vagy
részletfizetés fedezeteként
felajánlott biztosítékok, Ft
összeg megjelöléssel

A fizetési halasztás és/vagy
részletfizetés fedezeteként
felajánlott biztosítékok, Ft
összeg megjelöléssel

A kérelem benyújtásának
részletes indokolása

A kérelem benyújtásának
részletes indokolása

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Csatolt mellékletek jegyzéke

nyilvántartási száma

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Csatolt mellékletek jegyzéke

nyilvántartási száma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

fő tevékenység megnevezése

Tárgyévet megelőző év
értékesítés árbevétele

Tárgyévet megelőző év
értékesítés árbevétele

Tárgyévet megelőző év egyéb
bevételek

Tárgyévet megelőző év egyéb
bevételek

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Tárgyévet megelőző év nettó
árbevétel

Tárgyévet megelőző év nettó
árbevétel

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

-
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N

I

Egyszerű

fő tevékenység megnevezése

Elsődleges

N

I

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Tárgyévet megelőző év könyv
szerinti eredmény

Tárgyévet megelőző év
adózatlan eredmény

Tárgyévet megelőző év
adózatlan eredmény

Tárgyévet megelőző év
adózott eredmény

Tárgyévet megelőző év
adózott eredmény

Aktuális időszak értékesítés
árbevétele

Aktuális időszak értékesítés
árbevétele

Aktuális időszak egyéb
bevételek

Aktuális időszak egyéb
bevételek

Elsődleges

-

N

Aktuális időszak nettó
árbevétel

Aktuális időszak nettó
árbevétel

Elsődleges

-

N

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Tárgyévet megelőző év könyv
szerinti eredmény

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

N

N

N

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

I

I

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Aktuális időszak könyv szerinti
eredmény

Aktuális időszak adózatlan
eredmény

Aktuális időszak adózatlan
eredmény

Aktuális időszak adózott
eredmény

Aktuális időszak adózott
eredmény

Gazdálkodó szervezet teljes
elnevezése

Gazdálkodó szervezet teljes
elnevezése

Gazdálkodó szervezet
rövidített elnevezése

Gazdálkodó szervezet
rövidített elnevezése

Elsődleges

-

N

Gazdálkodó szervezet
tevékenység kezdeti
időpontja

Gazdálkodó szervezet
tevékenység kezdeti időpontja

Elsődleges

-

N

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Aktuális időszak könyv
szerinti eredmény

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

N

N

N

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

I

I

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Gazdálkodó szervezet
nyilvántartási száma

Gazdálkodó szervezet
adószáma

Gazdálkodó szervezet
adószáma

Gazdálkodó szervezet
székhelye

Gazdálkodó szervezet
székhelye

Gazdálkodó szervezet
telephelye

Gazdálkodó szervezet
telephelye

Gazdálkodó szervezet
levelezési címe

Gazdálkodó szervezet
levelezési címe

Elsődleges

-

N

Gazdálkodó szervezet
képviseletre jogosult neve

Gazdálkodó szervezet
képviseletre jogosult neve

Elsődleges

-

N

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Gazdálkodó szervezet
nyilvántartási száma

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

N

N

N

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

I

I

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Gazdálkodó szervezet
képviseletre jogosult
telefonszáma

Gazdálkodó szervezet
képviseletre jogosult
telefonszáma

Gazdálkodó szervezet
képviseletre jogosult mobil
telefonszáma

Gazdálkodó szervezet
képviseletre jogosult mobil
telefonszáma

NAV felé fennálló
kötelezettségek

NAV felé fennálló
kötelezettségek

Más helyi önkormányzat felé
fennálló kötelezettségek

Más helyi önkormányzat felé
fennálló kötelezettségek

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyéb köztartozások

Egyéb köztartozások

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Határidőn túli követelések

Határidőn túli követelések

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Határidőn túli szállítók

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi
törlesztése

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi
törlesztése

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi
kamatai

Hosszúlejáratú hitel tárgyévi
kamatai

Eladásra befektetésként
vásárolt értékpapírok
megnevezései

Eladásra befektetésként
vásárolt értékpapírok
megnevezései

Eladásra befektetésként
vásárolt értékpapírok
beszerzés dátumai

Eladásra befektetésként
vásárolt értékpapírok
beszerzés dátumai

Elsődleges

-

N

Eladásra befektetésként
vásárolt értékpapírok értékei

Eladásra befektetésként
vásárolt értékpapírok értékei

Elsődleges

-

N

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Határidőn túli szállítók

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

N

N

N

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

I

I

I

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kapott osztalék nyújtó

Kapott osztalék nyújtó

Kapott osztalék nyújtás
időpontja

Kapott osztalék nyújtás
időpontja

Kapott osztalék összege

Kapott osztalék összege

Nyújtott osztalék nyújtás
időpontja

Nyújtott osztalék nyújtás
időpontja

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Nyújtott osztalék összege

Nyújtott osztalék összege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Számlavezető pénzintézet
megnevezése

Számlavezető pénzintézet
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek
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Adat rövid, köznapi neve

Bankszámla száma

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Bankszámla száma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Utolsó egyenleg

Utolsó egyenleg

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Kapcsolt vállalkozás, ahol a
részesedés meghaladja a
25%-ot vállalkozás
megnevezése

Kapcsolt vállalkozás, ahol a
részesedés meghaladja a 25%ot vállalkozás megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Kapcsolt vállalkozás, ahol a
részesedés meghaladja a
25%-ot vállalkozás adószáma

Kapcsolt vállalkozás, ahol a
részesedés meghaladja a 25%ot vállalkozás adószáma

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Kapcsolt vállalkozás, ahol a
részesedés meghaladja a
25%-ot részesedés összege

Kapcsolt vállalkozás, ahol a
részesedés meghaladja a 25%ot részesedés összege

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Kapcsolt vállalkozás, ahol a
részesedés meghaladja a
25%-ot részesedés százaléka

Kapcsolt vállalkozás, ahol a
részesedés meghaladja a 25%ot részesedés százaléka

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

N

I

I

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kapcsolt vállalkozás, ahol a
részesedés meghaladja a
25%-ot befektetés időpontja

Kapcsolt vállalkozás, ahol a
részesedés meghaladja a 25%ot befektetés időpontja

Más vállalkozásba ingyenesen
átadott vagyon tárgyévet
megelőző évben

Más vállalkozásba ingyenesen
átadott vagyon tárgyévet
megelőző évben

Más vállalkozásba ingyenesen
átadott vagyon tárgyévben

Más vállalkozásba ingyenesen
átadott vagyon tárgyévben

Alapítványi befizetések
(befektetések), közérdekű
kötelezettségvállalások
összege tárgyévet megelőző
évben

Alapítványi befizetések
(befektetések), közérdekű
kötelezettségvállalások
összege tárgyévet megelőző
évben

Alapítványi befizetések
(befektetések), közérdekű
kötelezettségvállalások
összege tárgyévben

Alapítványi befizetések
(befektetések), közérdekű
kötelezettségvállalások
összege tárgyévben

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Foglalkoztatottak létszáma

Foglalkoztatottak létszáma

Fedezetként felajánlott
biztosítékok ingatlan
vagyontárgy értéke

Fedezetként felajánlott
biztosítékok ingatlan
vagyontárgy értéke

Tárgyi eszköz /pl. műszaki és
egyéb berendezések, gépek,
járművek/ értéke

Tárgyi eszköz (pl. műszaki és
egyéb berendezések, gépek,
járművek) értéke

Értékpapír értéke

Értékpapír értéke

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

Kezesség, bankgarancia
értéke

Kezesség, bankgarancia értéke

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek

A kérelem benyújtásának
részletes indokolása

A kérelem benyújtásának
részletes indokolása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági,
részletfizetési
kérelmek
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Adat rövid, köznapi neve

Az adózó neve

Címe

Adószáma

Nyilvántartási száma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Az adózó neve

Címe

Adószáma

Nyilvántartási száma

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

Visszaigényelt összeg

Visszaigényelt összeg

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

Túlfizetést tartalmazó számla
neve

Túlfizetést tartalmazó számla
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

A tartozást nyilvántartó
szervezet megnevezése

A tartozást nyilvántartó
szervezet azonosító adata
(adószáma)

A tartozást nyilvántartó
szervezet azonosító adata
(adószáma)

A tartozást nyilvántartó
szervezet pénzforgalmi
jelzőszáma

A tartozást nyilvántartó
szervezet pénzforgalmi
jelzőszáma

A tartozást nyilvántartó
szervezet tartozás összege

A tartozást nyilvántartó
szervezet tartozás összege

Visszajáró összeget igénylő
neve

Visszajáró összeget igénylő
neve

Elsődleges

-

N

Visszajáró összeget igénylő
szül.dátuma

Visszajáró összeget igénylő
születési dátuma

Elsődleges

-

N

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A tartozást nyilvántartó
szervezet megnevezése

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

N

N

N

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

I

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

I

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

I

I

I

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Visszajáró összeget igénylő
címe

Visszajáró összeget igénylő
címe

Visszajáró összeget igénylő
bankszámla száma

Visszajáró összeget igénylő
bankszámla száma

Visszajáró összeget igénylő
számlát kezelő pénzintézet
megnevezése

Visszajáró összeget igénylő
számlát kezelő pénzintézet
megnevezése

Igénylő neve

Igénylő neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

Egyszerű

Túlfizetés
visszautalási,
átvezetési kérelmek

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Igénylő születési neve

Igénylő születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Igénylő születési helye

Igénylő születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Igénylő ideje

Igénylő ideje

Igénylő anyja születési családi
és utóneve

Igénylő anyja születési családi
és utóneve

Igénylő adóazonosító jele

Igénylő adószáma

Igénylő adóazonosító jele

Igénylő adószáma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Igénylő székhelye

Igénylő székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Igénylő lakóhelye

Igénylő lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Igénylő levelezési címe

Igénylő levelezési címe

Igénylő képviselő
(meghatalmazott) neve

Igénylő képviselő
(meghatalmazott) neve

Igénylő képviselő
telefonszáma

Igénylő képviselő
telefonszáma

Ingatlan címe

Ingatlan címe
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan helyrajzi száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Ingatlan tulajdoni lap szerint
megnevezése

Ingatlan tulajdoni lap szerint
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Adó- és értékbizonyítvány
célja, felhasználási helye

Adó- és értékbizonyítvány
célja, felhasználási helye

Az adó-és értékbizonyítvány a
következő szervezetnél,
hatóságnál kerül
felhasználásra

Az adó-és értékbizonyítvány a
következő szervezetnél,
hatóságnál kerül
felhasználásra

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

I

I

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása

Egyszerű

Adó- és
értékbizonyítvány
kiadása
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3.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Nincs kialakított információátadási felület.

4. Együttműködő szerv Szociális szakterülete
4.1.

Információforrások regiszterének tartalma

4.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
4.1.1.1. Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
III.a. Rendkívüli települési támogatás
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
III.b. Lakhatási támogatás - települési támogatás formájában
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
III.c. Gyógyszertámogatás - települési támogatás formájában
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
III.d. Adósságcsökkentési támogatás - települési támogatás formájában
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
III.e. Méltányossági ápolási díj - települési támogatás formájában
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
III.f. Méltányossági közgyógyellátás - települési támogatás formájában
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
III.g. Gyermekszületési támogatás – települési támogatás formájában
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
III.h. Temetési támogatás – települési támogatás formájában
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
III.i. Iskolakezdési támogatás – települési támogatás formájában
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
III.j. Köztemetés
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
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- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
III.k. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet
III.l. Szünidei gyermekétkeztetés
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet
III.m. Szociális célú tűzifa támogatás
III.n. Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás

4.1.1.2. Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
III.a. Rendkívüli települési támogatás
- rendkívüli települési támogatást megállapító határozat
- rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet elutasító határozat
- rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- rendkívüli települési támogatási eljárást megszüntető végzés
- rendkívüli települési támogatási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
III.b. Lakhatási támogatás - települési támogatás formájában
- lakhatási támogatást megállapító határozat
- lakhatási támogatás iránti kérelmet elutasító határozat
- lakhatási támogatás iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- lakhatási támogatási eljárást megszüntető végzés
- lakhatási támogatási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
III.c. Gyógyszertámogatás - települési támogatás formájában
- gyógyszertámogatást megállapító határozat
- gyógyszertámogatás iránti kérelmet elutasító határozat
- gyógyszertámogatás iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- gyógyszertámogatási eljárást megszüntető végzés
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- gyógyszertámogatási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
III.d. Adósságcsökkentési támogatás - települési támogatás formájában
- adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat
- adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmet elutasító határozat
- adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- adósságcsökkentési támogatási eljárást megszüntető végzés
- adósságcsökkentési támogatási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
III.e. Méltányossági ápolási díj - települési támogatás formájában
- méltányossági ápolási díjat megállapító határozat
- méltányossági ápolási díj iránti kérelmet elutasító határozat
- méltányossági ápolási díj iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- méltányossági ápolási díj eljárást megszüntető végzés
- méltányossági ápolási díj eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
III.f.

Méltányossági közgyógyellátás - települési támogatás formájában
- méltányossági közgyógyellátást megállapító határozat
- méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet elutasító határozat
- méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- méltányossági közgyógyellátási eljárást megszüntető végzés
- méltányossági közgyógyellátási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés

III.g. Gyermekszületési támogatás – települési támogatás formájában
- gyermekszületési támogatást megállapító határozat
- gyermekszületési támogatás iránti kérelmet elutasító határozat
- gyermekszületési támogatás iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- gyermekszületési támogatási eljárást megszüntető végzés
- gyermekszületési támogatási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
III.h. Temetési támogatás – települési támogatás formájában
- temetési támogatást megállapító határozat
- temetési támogatás iránti kérelmet elutasító határozat
- temetési támogatás iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- temetési támogatási eljárást megszüntető végzés
- temetési támogatási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
III.i.

Iskolakezdési támogatás – települési támogatás formájában
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- iskolakezdési támogatást megállapító határozat
- iskolakezdési támogatás iránti kérelmet elutasító határozat
- iskolakezdési támogatás iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- iskolakezdési támogatási eljárást megszüntető végzés
- iskolakezdési támogatási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
III.j.

Köztemetés
- köztemetés engedélyezését elrendelő határozat

III.k. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megszüntető határozat
III.l.

Szünidei gyermekétkeztetés

III.m. Szociális célú tűzifa támogatás
- szociális célú tűzifa támogatást megállapító határozat
- szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet elutasító határozat
- szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- szociális célú tűzifa támogatási eljárást megszüntető végzés
- szociális célú tűzifa támogatási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
III.n. Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás
- juttatást megállapító határozat
- juttatás iránti kérelmet elutasító határozat
- juttatás iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- juttatási eljárást megszüntető végzés
- juttatási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
4.1.1.3. A kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
III.a. Rendkívüli települési támogatás - nincs ilyen
III.b. Lakhatási támogatás - települési támogatás formájában - nincs ilyen
III.c. Gyógyszertámogatás - települési támogatás formájában - nincs ilyen
III.d. Adósságcsökkentési támogatás - települési támogatás formájában - nincs ilyen
III.e. Méltányossági ápolási díj - települési támogatás formájában - nincs ilyen
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Méltányossági közgyógyellátás - települési támogatás formájában - nincs ilyen

III.g. Gyermekszületési támogatás – települési támogatás formájában - nincs ilyen
III.h. Temetési támogatás – települési támogatás formájában - nincs ilyen
III.i.

Iskolakezdési támogatás – települési támogatás formájában - nincs ilyen

III.j.

Köztemetés - nincs ilyen

III.k. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - nincs ilyen
III.l.

Szünidei gyermekétkeztetés - nincs ilyen

III.m. Szociális célú tűzifa támogatás - nincs ilyen
III.n. Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás - nincs ilyen
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4.1.1.4. Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő):
III.a. Rendkívüli települési támogatás - nincs ilyen
III.b. Lakhatási támogatás - települési támogatás formájában - nincs ilyen
III.c. Gyógyszertámogatás - települési támogatás formájában - nincs ilyen
III.d. Adósságcsökkentési támogatás - települési támogatás formájában - nincs ilyen
III.e. Méltányossági ápolási díj - települési támogatás formájában - nincs ilyen
III.f.

Méltányossági közgyógyellátás - települési támogatás formájában - nincs ilyen

III.g. Gyermekszületési támogatás – települési támogatás formájában - nincs ilyen
III.h. Temetési támogatás – települési támogatás formájában - nincs ilyen
III.i.

Iskolakezdési támogatás – települési támogatás formájában - nincs ilyen

III.j.

Köztemetés - nincs ilyen

III.k. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - nincs ilyen
III.l.

Szünidei gyermekétkeztetés - nincs ilyen

III.m. Szociális célú tűzifa támogatás - nincs ilyen
III.n. Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás - nincs ilyen
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4.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata

Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Rendkívüli települési
támogatás

A nyilvántartás tartalmazza a
rendkívüli települési
támogatáshoz szükséges
kérelem adatait, a támogatást
igénylő adatait, a támogatás
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

A nyilvántartás tartalmazza a
lakhatási támogatás települési támogatáshoz
szükséges kérelem adatait, a
támogatást igénylő adatait, a
támogatással érintett ingatlan
adatait, a támogatás
megállapításához szükséges

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Nem

Nem
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Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás

Nem

- a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény

Nem

- a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás

egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

A nyilvántartás tartalmazza a
gyógyszertámogatáshoz
szükséges kérelem adatait, a
támogatást igénylő adatait, a
támogatás megállapításához
szükséges egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Adósságcsökkentési
támogatás - települési
támogatás formájában

A nyilvántartás tartalmazza az
adósságcsökkentési
támogatáshoz szükséges
kérelem adatait, a támogatást
igénylő adatait, a fennálló
tartozással kapcsolatos
adatokat, a támogatás

Nem

Nem
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Nem

- a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény

Nem

- a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás

megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Méltányossági ápolási díj települési támogatás
formájában

A nyilvántartás tartalmazza a
méltányossági ápolási díj
támogatáshoz szükséges
kérelem adatait, az ápolást
végző adatait, az ápolt adatait,
az ápolási díj megállapításához
szükséges egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Nem

Nem

- a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény

Méltányossági
közgyógyellátás települési támogatás
formájában

A nyilvántartás tartalmazza a
méltányossági közgyógyellátás
támogatáshoz szükséges
kérelem adatait, a támogatást
igénylő adatait, a támogatás

Nem

Nem

- a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
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megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Jogszabályi
hivatkozás
szóló 1993. évi III.
törvény

Gyermekszületési
támogatás – települési
támogatás formájában

A nyilvántartás tartalmazza a
gyermekszületési
támogatáshoz szükséges
kérelem adatait, a támogatást
igénylő adatait, a támogatás
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Nem

Nem

- a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény

Temetési támogatás –
települési támogatás
formájában

A nyilvántartás tartalmazza a
temetési támogatáshoz
szükséges kérelem adatait, a
támogatást igénylő adatait, az
elhunyt adatait, a támogatás

Nem

Nem

- a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
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megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Jogszabályi
hivatkozás
szóló 1993. évi III.
törvény

Iskolakezdési támogatás –
települési támogatás
formájában

A nyilvántartás tartalmazza az
iskolakezdési támogatáshoz
szükséges kérelem adatait, a
támogatást igénylő adatait, a
vele egy háztartásban élő
kiskorúak adatait, a támogatás
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Nem

Nem

- a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény

Köztemetés

A nyilvántartás tartalmazza a
köztemetési támogatáshoz
szükséges kérelem adatait, a
támogatást igénylő adatait, a

Nem

Nem

- a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

jogosult tartására köteles
személy adatait, az elhunyt
adatait, a támogatás
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, a temetéssel
kapcsolatos adatokat,
kapcsolódó határozatokat,
dokumentumokat

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

A nyilvántartás tartalmazza a
rendszeres gyermekvédelmi
támogatáshoz szükséges
kérelem adatait, a támogatást
igénylő adatait, a vele egy
háztartásban élő kiskorúak
adatait, a támogatás
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos

Jogszabályi
hivatkozás
szóló 1993. évi III.
törvény
- a pénzbeli és
természetbeni
szociális ellátások
igénylésének és
megállapításának,
valamint
folyósításának
részletes
szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet

Nem

Nem

- a gyermekek
védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi XXXI.
törvény
- a
gyámhatóságokról,
valamint a
gyermekvédelmi és
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Szünidei
gyermekétkeztetés

A nyilvántartás tartalmazza a
szünidei gyermekétkeztetési
támogatáshoz szükséges
kérelem adatait, a támogatást
igénylő adatait, a támogatás
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Jogszabályi
hivatkozás
gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet
- a gyermekek
védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi XXXI.
törvény

Nem
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Nem

- a személyes
gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti
alapellátások és
gyermekvédelmi
szakellátások térítési
díjáról és az
igénylésükhöz
felhasználható
bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII.
29.) Korm. rendelet

Információátadási szabályzat v2.4

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános

Közhiteles

Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Szociális célú tűzifa
támogatás

A nyilvántartás tartalmazza a
tűzifa támogatáshoz szükséges
kérelem adatait, a támogatást
igénylő adatait, az igénybe vett
támogatások adatait, a
támogatás megállapításához
szükséges egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Nem

Nem

-

Egyéb, az önkormányzati
rendeletben megállapított
juttatás

A nyilvántartás tartalmazza az
egyéb önkormányzati
juttatásokhoz szükséges
kérelem adatait, a támogatást
igénylő adatait, a támogatás
megállapításához szükséges
egyéb adatokat, a
megállapított/elutasított
támogatással kapcsolatos
adatokat, kapcsolódó,
határozatokat,
dokumentumokat

Nem

Nem

-

(Igen/Részben/Nem)
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Közzététel helye

(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
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4.1.3. 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

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Nyilvános (I/N)

-

-

-

Átadható esetén az átadás
módja

Átadható (I/N)

(Egyszerű/Automatikus)
-

Melyik nyilvántartásban
szerepel

-

-

4.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid, köznapi neve

Kérelmező neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kérelmező neve

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező születési neve

Kérelmező születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező születési helye

Kérelmező születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező születési ideje

Kérelmező születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező anyja neve

Kérelmező anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező családi állapota

Kérelmező családi állapota

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező TAJ száma

Kérelmező TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező adóazonosító jele

Kérelmező adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező telefonszáma

Kérelmező telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező havi nettó
jövedelme

Kérelmező havi nettó
jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező bejelentett
lakóhelye

Kérelmező bejelentett
lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező lakóhely
bejelentés ideje

Kérelmező lakóhely bejelentés
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező lakóhely
bejelentést igazoló okmány
száma

Kérelmező lakóhely
bejelentést igazoló okmány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező tartózkodási helye

Kérelmező tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentés dátuma

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentés dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentését igazoló okmány
száma

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentést igazoló okmány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező postacíme

Kérelmező postacíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező pénzintézeti
számlaszáma

Kérelmező pénzintézeti
számlaszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Törvényes képviselő neve

Törvényes képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Törvényes képviselő
bejelentett lakóhelye

Törvényes képviselő
bejelentett lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési ideje

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési helye

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) anyja neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) TAJ száma

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) havi nettó
jövedelme

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) havi nettó
jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) hozzátartozói
kapcsolat

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) hozzátartozói
kapcsolat

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelem indoklása

Kérelem indoklása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendkívüli települési
támogatás

Kérelmező neve

Kérelmező neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező születési neve

Kérelmező születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Kérelmező születési ideje

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kérelmező születési ideje

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező születési helye

Kérelmező születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező anyja neve

Kérelmező anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező lakóhelye

Kérelmező lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező lakóhely
bejelentkezés ideje

Kérelmező lakóhely
bejelentkezés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helye

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helyének
bejelentési ideje

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helyének
bejelentési ideje

Kérelmező életvitelszerű
tartózkodási helye

Kérelmező életvitelszerű
tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

Kérelmező életvitelszerű
tartózkodási helyének
kezdete

Kérelmező életvitelszerű
tartózkodási helyének kezdete

Elsődleges

-

Kérelmező postacíme

Kérelmező postacíme

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Kérelmező családi állapota

Kérelmező családi állapota

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező telefonszáma

Kérelmező telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Kérelmező TAJ száma

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kérelmező TAJ száma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező állampolgársága

Kérelmező állampolgársága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező idegenrendészeti
státusza

Kérelmező idegenrendészeti
státusza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmezővel közös
háztartásban élők száma

Kérelmezővel közös
háztartásban élők száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Lakás fenntartási költségeihez
való hozzájárulás összege

Lakás fenntartási költségeihez
való hozzájárulás összege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

A háztartás tulajdonában álló
egyéb ingatlan címe és
helyrajzi száma

A háztartás tulajdonában álló
egyéb ingatlan címe és
helyrajzi száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

A háztartás tulajdonában álló
nagy értékű ingóság (pl.
személygépkocsi)

Az ingatlanban lakó
eltartottak és egyéb
személyek neve

Az ingatlanban lakó
eltartottak és egyéb
személyek neve

Elsődleges

-

N

Az ingatlanban lakó
eltartottak és egyéb
személyek születési helye,
ideje

Az ingatlanban lakó
eltartottak és egyéb
személyek születési helye,
ideje

Elsődleges

-

Az ingatlanban lakó
eltartottak és egyéb
személyek anyja neve

Az ingatlanban lakó
eltartottak és egyéb
személyek anyja neve

Elsődleges

-

Az ingatlanban lakó
eltartottak és egyéb
személyek TAJ száma

Az ingatlanban lakó
eltartottak és egyéb
személyek TAJ száma

Elsődleges

-

N

Az ingatlanban lakó
eltartottak és egyéb
személyek rokoni kapcsolata

Az ingatlanban lakó
eltartottak és egyéb
személyek rokoni kapcsolata

Elsődleges

-

N

265

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A háztartás tulajdonában álló
nagy értékű ingóság (pl.
személygépkocsi)

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az ingatlanban lakó
eltartottak és egyéb
személyek foglalkozás,
munkahely vagy oktatásinevelési intézmény

Az ingatlanban lakó
eltartottak és egyéb
személyek foglalkozás,
munkahely vagy oktatásinevelési intézmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

A lakásba bejelentett, de
máshol tartózkodó
személy(ek) neve

A lakásba bejelentett, de
máshol tartózkodó
személy(ek) neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

A lakásba bejelentett, de
máshol tartózkodó
személy(ek pontos
tartózkodási helye

A lakásba bejelentett, de
máshol tartózkodó személy(ek
pontos tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező jövedelem típusa

Kérelmező jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező jövedelme

Kérelmező jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Elsődleges

-
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I
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Adat rövid, köznapi neve

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelme

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelme

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Összes jövedelem

Összes jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

A támogatással érintett lakás
nagysága

A támogatással érintett lakás
nagysága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

A támogatással érintett lakás
szobáinak száma (szoba,
félszoba)

A támogatással érintett lakás
szobáinak száma (szoba,
félszoba)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

A támogatással érintett lakás
hrsz-a

A támogatással érintett lakás
hrsz-a

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

A támogatással érintett
ingatlanban történő
tartózkodás jogcíme

A támogatással érintett
ingatlanban történő
tartózkodás jogcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelemmel érintett
lakásban előrefizetős gázvagy áramszolgáltatást mérő
készülékkel való rendelkezés
ténye
A kérelemmel érintett
lakásban előrefizetős gázvagy áramszolgáltatást mérő
készülékkel való rendelkezés
esetén szolgáltató(k)
megnevezése

A kérelemmel érintett
lakásban előrefizetős gázvagy áramszolgáltatást mérő
készülékkel való rendelkezés
ténye
A kérelemmel érintett
lakásban előrefizetős gázvagy áramszolgáltatást mérő
készülékkel való rendelkezés
esetén szolgáltató(k)
megnevezése

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Elsődleges

-

N

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Elsődleges

-

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Elsődleges

-

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdonosok
nevei

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

N

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Elsődleges

-

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Elsődleges

-

N

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Elsődleges

-

N
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
tulajdonosok nevei

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdonosok
nevei

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték
Üdülőtulajdon és
üdülőtelektulajdon (vagy
állandó, illetve tartós
használat) haszonélvezeti jog,
ha van

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

N

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat) címe

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat) címe

Elsődleges

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdoni hányad

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdoni hányad

Elsődleges

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
szerzés ideje

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
szerzés ideje

Elsődleges

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

-
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
tulajdonosok nevei

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

I

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdonosok nevei

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdonosok nevei

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
becsült forgalmi érték

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
becsült forgalmi érték

Elsődleges

-

N

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

Termőföldtulajdon
megnevezése

Termőföldtulajdon
megnevezése

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Termőföldtulajdon címe

Termőföldtulajdon címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Termőföldtulajdon tulajdoni
hányad

Termőföldtulajdon tulajdoni
hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Termőföldtulajdon szerzés
ideje

Termőföldtulajdon
tulajdonosok nevei

Termőföldtulajdon
tulajdonosok nevei

Elsődleges

-

N

Termőföldtulajdon becsült
forgalmi érték

Termőföldtulajdon becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

Termőföldtulajdon
haszonélvezeti jog, ha van

Termőföldtulajdon
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

Személygépkocsi,
motorkerékpár típusa

Személygépkocsi,
motorkerékpár típusa

Elsődleges

-

N

Személygépkocsi,
motorkerékpár rendszáma

Személygépkocsi,
motorkerékpár rendszáma

Elsődleges

-

N
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Termőföldtulajdon szerzés
ideje

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Személygépkocsi,
motorkerékpár szerzés ideje

Személygépkocsi,
motorkerékpár gyártás éve

Személygépkocsi,
motorkerékpár gyártás éve

Elsődleges

-

N

Személygépkocsi,
motorkerékpár
tulajdonos(ok) neve

Személygépkocsi,
motorkerékpár tulajdonos(ok)
neve

Elsődleges

-

Személygépkocsi,
motorkerékpár becsült
forgalmi érték

Személygépkocsi,
motorkerékpár becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

Tehergépjármű, autóbusz
típusa

Tehergépjármű, autóbusz
típusa

Elsődleges

-

N

Tehergépjármű, autóbusz
rendszáma

Tehergépjármű, autóbusz
rendszáma

Elsődleges

-

N
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Személygépkocsi,
motorkerékpár szerzés ideje

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Tehergépjármű, autóbusz
szerzés ideje

Tehergépjármű, autóbusz
gyártás éve

Tehergépjármű, autóbusz
gyártás éve

Elsődleges

-

N

Tehergépjármű, autóbusz
tulajdonos(ok) neve

Tehergépjármű, autóbusz
tulajdonos(ok) neve

Elsődleges

-

Tehergépjármű, autóbusz
becsült forgalmi érték

Tehergépjármű, autóbusz
becsült forgalmi érték

Elsődleges

-

Vagyoni értékű jog,
földhasználat

Vagyoni értékű jog,
földhasználat

Elsődleges

-

N

Vagyoni értékű jog,
haszonélvezeti jog

Vagyoni értékű jog,
haszonélvezeti jog

Elsődleges

-

N
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Tehergépjármű, autóbusz
szerzés ideje

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Haszonélvezeti hányad

Haszonélvezeti hányad

Vagyoni értékű jog, használati
jog/lízing, bérleti jogviszony

Vagyoni értékű jog, használati
jog/lízing, bérleti jogviszony

Elsődleges

-

N

Lízing szerződés kezdete

Lízing szerződés kezdete

Elsődleges

-

Lízing szerződés futamideje

Lízing szerződés futamideje

Elsődleges

-

I

Bérleti jogviszony kezdete

Bérleti jogviszony kezdete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Bérlők nevei

Bérlők nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Pénzforgalmi szolgáltató neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Pénzforgalmi szolgáltató neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Pénzforgalmi számla száma

Pénzforgalmi számla száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Pénzforgalmi számlán kezelt
összeg

Pénzforgalmi számlán kezelt
összeg

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Lakhatási támogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező neve

Kérelmező neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező születéskori neve

Kérelmező születéskori neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező születési helye

Kérelmező születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Kérelmező születési ideje

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kérelmező születési ideje

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező anyja neve

Kérelmező anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező lakóhelye

Kérelmező lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező lakóhely
bejelentkezés ideje

Kérelmező lakóhely
bejelentkezés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helye

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helyének
bejelentési ideje

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helyének
bejelentési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező életvitelszerű
tartózkodási helye

Kérelmező életvitelszerű
tartózkodási helye

Kérelmező életvitelszerű
tartózkodási helyének
kezdete

Kérelmező életvitelszerű
tartózkodási helyének kezdete

Elsődleges

-

N

Kérelmező postacíme

Kérelmező postacíme

Elsődleges

-

Kérelmező családi állapota

Kérelmező családi állapota

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Kérelmező telefonszáma

Kérelmező telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező TAJ száma

Kérelmező TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező állampolgársága

Kérelmező állampolgársága

Kérelmező idegenrendészeti
státusza

Kérelmező idegenrendészeti
státusza

Elsődleges

-

N

Kérelmező fizetési
számlaszáma

Kérelmező fizetési
számlaszáma

Elsődleges

-

A Járási Hivatalhoz benyújtott
közgyógyellátás iránti
kérelem elutasító
határozatának száma

A Járási Hivatalhoz benyújtott
közgyógyellátás iránti kérelem
elutasító határozatának száma

Elsődleges

-

A Járási Hivatalhoz benyújtott
közgyógyellátás iránti
kérelem elutasító
határozatának kelte
A Járási Hivatalhoz benyújtott
közgyógyellátás iránti
kérelem elutasító
határozatának jogerőre
emelkedés dátuma

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

A Járási Hivatalhoz benyújtott
közgyógyellátás iránti kérelem
elutasító határozatának kelte

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

A Járási Hivatalhoz benyújtott
közgyógyellátás iránti kérelem
elutasító határozatának
jogerőre emelkedés dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

A kérelmező családi
körülményeire vonatkozó
adatok

A lakásba bejelentett, de
máshol tartózkodó
személy(ek) neve, pontos
tartózkodási helye
A lakásban életvitelszerűen
tartózkodó, nem közeli
hozzátartozó személy/ek
(név, születési hely, idő, anyja
neve)

A lakásba bejelentett, de
máshol tartózkodó
személy(ek) neve, pontos
tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

A lakásban életvitelszerűen
tartózkodó, nem közeli
hozzátartozó személy/ek (név,
születési hely, idő, anyja neve)

Elsődleges

-

A kérelmező családjában élő
közeli hozzátartozók száma

A kérelmező családjában élő
közeli hozzátartozók száma

Elsődleges

Közeli hozzátartozó neve

Közeli hozzátartozó neve

Elsődleges

Közeli hozzátartozó anyja
neve

Közeli hozzátartozó anyja
neve

Elsődleges

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

-
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelmező családi
körülményeire vonatkozó
adatok

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

I

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Közeli hozzátartozó születési
hely, idő

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Közeli hozzátartozó születési
hely, idő

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Közeli hozzátartozó TAJ
száma

Közeli hozzátartozó TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Közeli hozzátartozó családi
kapcsolat megnevezése

Közeli hozzátartozó családi
kapcsolat megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező jövedelem típusa

Kérelmező jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Kérelmező jövedelme

Kérelmező jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelme

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelme

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Összes jövedelem

Összes jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
tulajdonosok nevei

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdonosok
nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték
Lakástulajdon és
lakótelektulajdon (vagy
állandó, illetve tartós
használat) haszonélvezeti jog,
ha van

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
tulajdonosok nevei

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdonosok
nevei

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Elsődleges

-
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N

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

N

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat) címe

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat) címe

Elsődleges

-

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdoni hányad

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdoni hányad

Elsődleges

-

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
szerzés ideje

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
szerzés ideje

Elsődleges

-

N

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdonosok nevei

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdonosok nevei

Elsődleges

-

N

284

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
becsült forgalmi érték

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

N

Termőföldtulajdon
megnevezése

Termőföldtulajdon
megnevezése

Elsődleges

-

Termőföldtulajdon címe

Termőföldtulajdon címe

Elsődleges

-

Termőföldtulajdon tulajdoni
hányad

Termőföldtulajdon tulajdoni
hányad

Elsődleges

-

N

Termőföldtulajdon szerzés
ideje

Termőföldtulajdon szerzés
ideje

Elsődleges

-

N
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
becsült forgalmi érték

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Termőföldtulajdon
tulajdonosok nevei

Termőföldtulajdon becsült
forgalmi érték

Termőföldtulajdon becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

N

Termőföldtulajdon
haszonélvezeti jog, ha van

Termőföldtulajdon
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

Személygépkocsi,
motorkerékpár típusa

Személygépkocsi,
motorkerékpár típusa

Elsődleges

-

Személygépkocsi,
motorkerékpár rendszáma

Személygépkocsi,
motorkerékpár rendszáma

Elsődleges

-

N

Személygépkocsi,
motorkerékpár szerzés ideje

Személygépkocsi,
motorkerékpár szerzés ideje

Elsődleges

-

N

286

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Termőföldtulajdon
tulajdonosok nevei

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Személygépkocsi,
motorkerékpár gyártás éve

Személygépkocsi,
motorkerékpár
tulajdonos(ok) neve

Személygépkocsi,
motorkerékpár tulajdonos(ok)
neve

Elsődleges

-

N

Személygépkocsi,
motorkerékpár becsült
forgalmi érték

Személygépkocsi,
motorkerékpár becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

Tehergépjármű, autóbusz
típusa

Tehergépjármű, autóbusz
típusa

Elsődleges

-

Tehergépjármű, autóbusz
rendszáma

Tehergépjármű, autóbusz
rendszáma

Elsődleges

-

N

Tehergépjármű, autóbusz
szerzés ideje

Tehergépjármű, autóbusz
szerzés ideje

Elsődleges

-

N
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Személygépkocsi,
motorkerékpár gyártás éve

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Tehergépjármű, autóbusz
gyártás éve

Tehergépjármű, autóbusz
tulajdonos(ok) neve

Tehergépjármű, autóbusz
tulajdonos(ok) neve

Elsődleges

-

N

Tehergépjármű, autóbusz
becsült forgalmi érték

Tehergépjármű, autóbusz
becsült forgalmi érték

Elsődleges

-

Vagyoni értékű jog,
földhasználat

Vagyoni értékű jog,
földhasználat

Elsődleges

-

Vagyoni értékű jog,
haszonélvezeti jog

Vagyoni értékű jog,
haszonélvezeti jog

Elsődleges

-

N

Haszonélvezeti hányad

Haszonélvezeti hányad

Elsődleges

-

N
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Tehergépjármű, autóbusz
gyártás éve

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Vagyoni értékű jog, használati
jog/lízing, bérleti jogviszony

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Vagyoni értékű jog, használati
jog/lízing, bérleti jogviszony

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Lízing szerződés kezdete

Lízing szerződés kezdete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Lízing szerződés futamideje

Lízing szerződés futamideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Bérleti jogviszony kezdete

Bérleti jogviszony kezdete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Bérlők nevei

Bérlők nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

Pénzforgalmi szolgáltató neve

Pénzforgalmi szolgáltató neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

I

Egyszerű

Gyógyszertámogatás települési támogatás
formájában

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Pénzforgalmi számla száma

Pénzforgalmi számla száma

Elsődleges

Pénzforgalmi számlán kezelt
összeg

Pénzforgalmi számlán kezelt
összeg

Elsődleges

-

N

Kérelmező neve

Kérelmező neve

Elsődleges

-

Kérelmező születési neve

Kérelmező születési neve

Elsődleges

Kérelmező születési helye

Kérelmező születési helye

Kérelmező születési ideje

Kérelmező születési ideje

290

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező anyja neve

Kérelmező anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező családi állapota

Kérelmező családi állapota

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező TAJ száma

Kérelmező TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező adóazonosító jele

Kérelmező adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező telefonszáma

Kérelmező telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező havi nettó
jövedelme

Kérelmező havi nettó
jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező bejelentett
lakóhelye

Kérelmező bejelentett
lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező lakóhely
bejelentés ideje

Kérelmező lakóhely bejelentés
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező lakóhely
bejelentést igazoló okmány
száma

Kérelmező lakóhely
bejelentést igazoló okmány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező tartózkodási helye

Kérelmező tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentés dátuma

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentés dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentést igazoló okmány
száma

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentést igazoló okmány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező postacíme

Kérelmező postacíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Törvényes képviselő neve

Törvényes képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Törvényes képviselő
bejelentett lakóhelye

Törvényes képviselő
bejelentett lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési ideje

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési helye

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) anyja neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) TAJ száma

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) havi nettó
jövedelme

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) havi nettó
jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) hozzátartozói
kapcsolat

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) hozzátartozói
kapcsolat

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

A támogatással érintett lakás
mérete

A támogatással érintett lakás
mérete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A lakásban tartózkodás
jogcíme

A lakásban tartózkodás
jogcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Fennálló tartozás típusa

Fennálló tartozás típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Fennálló tartozás összege

Fennálló tartozás összege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező jövedelem típusa

Kérelmező jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező jövedelme

Kérelmező jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A háztartás tagjainak
jövedelme

A háztartás tagjainak
jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Összes jövedelem

Összes jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Egy főre számított havi
jövedelem a háztartásban

Egy főre számított havi
jövedelem a háztartásban

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Tartásdíj összege

Tartásdíj összege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
tulajdonosok nevei

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdonosok
nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

297

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
tulajdonosok nevei

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdonosok
nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat) címe

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat) címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdoni hányad

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdoni hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
szerzés ideje

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
szerzés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdonosok nevei

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdonosok nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
becsült forgalmi érték

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
becsült forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Termőföldtulajdon
megnevezése

Termőföldtulajdon
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Termőföldtulajdon címe

Termőföldtulajdon címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Termőföldtulajdon tulajdoni
hányad

Termőföldtulajdon tulajdoni
hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Termőföldtulajdon szerzés
ideje

Termőföldtulajdon szerzés
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Termőföldtulajdon
tulajdonosok nevei

Termőföldtulajdon
tulajdonosok nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Termőföldtulajdon becsült
forgalmi érték

Termőföldtulajdon becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Termőföldtulajdon
haszonélvezeti jog, ha van

Termőföldtulajdon
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Személygépkocsi,
motorkerékpár típusa

Személygépkocsi,
motorkerékpár típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Személygépkocsi,
motorkerékpár rendszáma

Személygépkocsi,
motorkerékpár rendszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Személygépkocsi,
motorkerékpár szerzés ideje

Személygépkocsi,
motorkerékpár szerzés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Személygépkocsi,
motorkerékpár gyártás éve

Személygépkocsi,
motorkerékpár gyártás éve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Személygépkocsi,
motorkerékpár
tulajdonos(ok) neve

Személygépkocsi,
motorkerékpár tulajdonos(ok)
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Személygépkocsi,
motorkerékpár becsült
forgalmi érték

Személygépkocsi,
motorkerékpár becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Tehergépjármű, autóbusz
típusa

Tehergépjármű, autóbusz
típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Tehergépjármű, autóbusz
rendszáma

Tehergépjármű, autóbusz
rendszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Tehergépjármű, autóbusz
szerzés ideje

Tehergépjármű, autóbusz
szerzés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Tehergépjármű, autóbusz
gyártás éve

Tehergépjármű, autóbusz
gyártás éve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Tehergépjármű, autóbusz
tulajdonos(ok) neve

Tehergépjármű, autóbusz
tulajdonos(ok) neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Tehergépjármű, autóbusz
becsült forgalmi érték

Tehergépjármű, autóbusz
becsült forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Vagyoni értékű jog,
földhasználat

Vagyoni értékű jog,
földhasználat

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Vagyoni értékű jog,
haszonélvezeti jog

Vagyoni értékű jog,
haszonélvezeti jog

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Haszonélvezeti hányad

Haszonélvezeti hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Vagyoni értékű jog, használati
jog/lízing, bérleti jogviszony

Vagyoni értékű jog, használati
jog/lízing, bérleti jogviszony

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Lízing szerződés kezdete

Lízing szerződés kezdete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Lízing szerződés futamideje

Lízing szerződés futamideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Bérleti jogviszony kezdete

Bérleti jogviszony kezdete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Bérlők nevei

Bérlők nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Pénzforgalmi szolgáltató neve

Pénzforgalmi szolgáltató neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Pénzforgalmi számla száma

Pénzforgalmi számla száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Pénzforgalmi számlán kezelt
összeg

Pénzforgalmi számlán kezelt
összeg

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adósságcsökkentési
támogatás

Kérelmező (ápolást végző)
neve

Kérelmező (ápolást végző)
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
születési neve

Kérelmező (ápolást végző)
születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező (ápolást végző)
születési helye

Kérelmező (ápolást végző)
születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
születési ideje

Kérelmező (ápolást végző)
születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
anyja neve

Kérelmező (ápolást végző)
anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
családi állapota

Kérelmező (ápolást végző)
családi állapota

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
TAJ száma

Kérelmező (ápolást végző) TAJ
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
adóazonosító jele

Kérelmező (ápolást végző)
adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező (ápolást végző)
telefonszáma

Kérelmező (ápolást végző)
telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
bejelentett lakóhelye

Kérelmező (ápolást végző)
bejelentett lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
lakóhely bejelentés ideje

Kérelmező (ápolást végző)
lakóhely bejelentés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
lakóhely bejelentést igazoló
okmány száma

Kérelmező (ápolást végző)
lakóhely bejelentést igazoló
okmány száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
tartózkodási helye

Kérelmező (ápolást végző)
tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
tartózkodási hely bejelentés
dátuma

Kérelmező (ápolást végző)
tartózkodási hely bejelentés
dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező (ápolást végző)
tartózkodási hely bejelentést
igazoló okmány száma

Kérelmező (ápolást végző)
tartózkodási hely bejelentést
igazoló okmány száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
postacíme

Kérelmező (ápolást végző)
postacíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
állampolgársága

Kérelmező (ápolást végző)
állampolgársága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
idegenrendészeti státusza

Kérelmező (ápolást végző)
idegenrendészeti státusza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
fizetési számlaszáma

Kérelmező (ápolást végző)
fizetési számlaszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző) az
ápolt személlyel való
rokonsági kapcsolata

Kérelmező (ápolást végző) az
ápolt személlyel való
rokonsági kapcsolata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Jogosultsági feltételekre
vonatkozó adatok (ápolt 18.
életévét betöltött tartósan
beteg, kérelmező
keresőtevékenysége)

Jogosultsági feltételekre
vonatkozó adatok (ápolt 18.
életévét betöltött tartósan
beteg, kérelmező
keresőtevékenysége)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Ápolt személy neve

Ápolt személy neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Ápolt személy születési neve

Ápolt személy születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Ápolt személy anyja neve

Ápolt személy anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Ápolt személy születési helye

Ápolt személy születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Ápolt személy születési ideje

Ápolt személy születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Ápolt személy lakóhelye

Ápolt személy lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Ápolt személy tartózkodási
helye

Ápolt személy tartózkodási
helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Ápolt személy TAJ száma

Ápolt személy TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Ha az ápolt személy nem
cselekvőképes, a törvényes
képviselő neve

Ha az ápolt személy nem
cselekvőképes, a törvényes
képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

A törvényes képviselő
lakcíme

A törvényes képviselő lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

A megadott ingatlanban való
tartózkodás jogcíme

A megadott ingatlanban való
tartózkodás jogcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A lakott ingatlan havi
fenntartási költsége

A lakott ingatlan havi
fenntartási költsége

A lakásba bejelentett, de
máshol tartózkodó
személy(ek) neve, pontos
tartózkodási helye
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek) neve
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek) anyja
neve
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek)
születési ideje

A lakásba bejelentett, de
máshol tartózkodó
személy(ek) neve, pontos
tartózkodási helye
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek) neve
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek) anyja
neve
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek)
születési ideje

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Elsődleges/
Másodlagos

310

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek) TAJ
száma
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek)
rokoni kapcsolata
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel
nem rendelkező személyek)
oktatási- nevelési intézmény

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek) TAJ
száma
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek)
rokoni kapcsolata
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek)
oktatási- nevelési intézmény

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Elsődleges/
Másodlagos

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek neve

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek anyja neve

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek születési ideje

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek TAJ száma

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek rokoni kapcsolata

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek rokoni kapcsolata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek foglalkozás,
munkahely

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek foglalkozás,
munkahely

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
jövedelem típusa

Kérelmező (ápolást végző)
jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező (ápolást végző)
jövedelme

Kérelmező (ápolást végző)
jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelmezővel (ápolást
végző) közös háztartásban élő
további személyek jövedelem
típusa

A kérelmezővel (ápolást
végző) közös háztartásban élő
további személyek jövedelem
típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

A kérelmezővel (ápolást
végző) közös háztartásban élő
további személyek jövedelme

A kérelmezővel (ápolást
végző) közös háztartásban élő
további személyek jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Ápolandó/ápolt jövedelem
típusa

Ápolandó/ápolt jövedelem
típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Ápolandó/ápolt jövedelme

Ápolandó/ápolt jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Összes jövedelem

Összes jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági ápolási
díj

Kérelmező neve

Kérelmező neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező születéskori neve

Kérelmező születéskori neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező születési helye

Kérelmező születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező születési ideje

Kérelmező születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező anyja neve

Kérelmező anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező lakóhelye

Kérelmező lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező lakóhely
bejelentkezés ideje

Kérelmező lakóhely
bejelentkezés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

314
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helye

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helyének
bejelentési ideje

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helyének
bejelentési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező életvitelszerű
tartózkodási helye

Kérelmező életvitelszerű
tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező életvitelszerű
tartózkodási helyének
kezdete

Kérelmező életvitelszerű
tartózkodási helyének kezdete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező postacíme

Kérelmező postacíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező családi állapota

Kérelmező családi állapota

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező telefonszáma

Kérelmező telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező TAJ száma

Kérelmező TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező állampolgársága

Kérelmező állampolgársága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező idegenrendészeti
státusza

Kérelmező idegenrendészeti
státusza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező fizetési
számlaszáma

Kérelmező fizetési
számlaszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

A Járási Hivatalhoz benyújtott
közgyógyellátás iránti
kérelem elutasító
határozatának száma

A Járási Hivatalhoz benyújtott
közgyógyellátás iránti kérelem
elutasító határozatának száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

A Járási Hivatalhoz benyújtott
közgyógyellátás iránti
kérelem elutasító
határozatának kelte
A Járási Hivatalhoz benyújtott
közgyógyellátás iránti
kérelem elutasító
határozatának jogerőre
emelkedés dátuma

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A Járási Hivatalhoz benyújtott
közgyógyellátás iránti kérelem
elutasító határozatának kelte

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

A Járási Hivatalhoz benyújtott
közgyógyellátás iránti kérelem
elutasító határozatának
jogerőre emelkedés dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

A kérelmező családi
körülményeire vonatkozó
adatok

A kérelmező családi
körülményeire vonatkozó
adatok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

A lakásba bejelentett, de
máshol tartózkodó
személy(ek) neve, pontos
tartózkodási helye
A lakásban életvitelszerűen
tartózkodó, nem közeli
hozzátartozó személy/ek
(név, születési hely, idő, anyja
neve)

A lakásba bejelentett, de
máshol tartózkodó
személy(ek) neve, pontos
tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

A lakásban életvitelszerűen
tartózkodó, nem közeli
hozzátartozó személy/ek (név,
születési hely, idő, anyja neve)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelmező családjában élő
közeli hozzátartozók száma

A kérelmező családjában élő
közeli hozzátartozók száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Közeli hozzátartozó neve

Közeli hozzátartozó neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Közeli hozzátartozó anyja
neve

Közeli hozzátartozó anyja
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Közeli hozzátartozó születési
hely, idő

Közeli hozzátartozó születési
hely, idő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Közeli hozzátartozó TAJ
száma

Közeli hozzátartozó TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Közeli hozzátartozó családi
kapcsolat megnevezése

Közeli hozzátartozó családi
kapcsolat megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező jövedelem típusa

Kérelmező jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező jövedelme

Kérelmező jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Összes jövedelem

Összes jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
tulajdonosok nevei

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdonosok
nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
tulajdonosok nevei

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdonosok
nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat) címe

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat) címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdoni hányad

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdoni hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
szerzés ideje

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
szerzés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdonosok nevei

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdonosok nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
becsült forgalmi érték

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
becsült forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Termőföldtulajdon
megnevezése

Termőföldtulajdon
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Termőföldtulajdon címe

Termőföldtulajdon címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Termőföldtulajdon tulajdoni
hányad

Termőföldtulajdon tulajdoni
hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Termőföldtulajdon szerzés
ideje

Termőföldtulajdon szerzés
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Termőföldtulajdon
tulajdonosok nevei

Termőföldtulajdon
tulajdonosok nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Termőföldtulajdon becsült
forgalmi érték

Termőföldtulajdon becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Termőföldtulajdon
haszonélvezeti jog, ha van

Termőföldtulajdon
haszonélvezeti jog, ha van

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Személygépkocsi,
motorkerékpár típusa

Személygépkocsi,
motorkerékpár típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Személygépkocsi,
motorkerékpár rendszáma

Személygépkocsi,
motorkerékpár rendszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Személygépkocsi,
motorkerékpár szerzés ideje

Személygépkocsi,
motorkerékpár szerzés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Személygépkocsi,
motorkerékpár gyártás éve

Személygépkocsi,
motorkerékpár gyártás éve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Személygépkocsi,
motorkerékpár
tulajdonos(ok) neve

Személygépkocsi,
motorkerékpár tulajdonos(ok)
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Személygépkocsi,
motorkerékpár becsült
forgalmi érték

Személygépkocsi,
motorkerékpár becsült
forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Tehergépjármű, autóbusz
típusa

Tehergépjármű, autóbusz
típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Tehergépjármű, autóbusz
rendszáma

Tehergépjármű, autóbusz
rendszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Tehergépjármű, autóbusz
szerzés ideje

Tehergépjármű, autóbusz
szerzés ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Tehergépjármű, autóbusz
gyártás éve

Tehergépjármű, autóbusz
gyártás éve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Tehergépjármű, autóbusz
tulajdonos(ok) neve

Tehergépjármű, autóbusz
tulajdonos(ok) neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Tehergépjármű, autóbusz
becsült forgalmi érték

Tehergépjármű, autóbusz
becsült forgalmi érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Vagyoni értékű jog,
földhasználat

Vagyoni értékű jog,
földhasználat

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Vagyoni értékű jog,
haszonélvezeti jog

Vagyoni értékű jog,
haszonélvezeti jog

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Haszonélvezeti hányad

Haszonélvezeti hányad

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Vagyoni értékű jog, használati
jog/lízing, bérleti jogviszony

Vagyoni értékű jog, használati
jog/lízing, bérleti jogviszony

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Lízing szerződés kezdete

Lízing szerződés kezdete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Lízing szerződés futamideje

Lízing szerződés futamideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Bérleti jogviszony kezdete

Bérleti jogviszony kezdete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Bérlők nevei

Bérlők nevei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Pénzforgalmi szolgáltató neve

Pénzforgalmi szolgáltató neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Pénzforgalmi számla száma

Pénzforgalmi számla száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Pénzforgalmi számlán kezelt
összeg

Pénzforgalmi számlán kezelt
összeg

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Méltányossági
közgyógyellátás

Kérelmező neve

Kérelmező neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező születési neve

Kérelmező születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmező születési helye

Kérelmező születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmező születési ideje

Kérelmező születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmező anyja neve

Kérelmező anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmező családi állapota

Kérelmező családi állapota

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmező TAJ száma

Kérelmező TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező állampolgársága

Kérelmező állampolgársága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmező lakóhelye

Kérelmező lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helye

Kérelmező bejelentett
tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmező telefonszáma

Kérelmező telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

A lakásban tartózkodás
jogcíme

A lakásban tartózkodás
jogcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

329

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési ideje

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési helye

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) anyja neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) TAJ száma

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) rokoni kapcsolat

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) rokoni kapcsolat

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Támogatás igénylésének oka

Támogatás igénylésének oka

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

A szülést közvetlenül
megelőzően rendelkezett-e
munkaviszonnyal, vagy
munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonnyal

A szülést közvetlenül
megelőzően rendelkezett-e
munkaviszonnyal, vagy
munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonnyal

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Ha rendelkezett, az utolsó
munkáltatójának neve

Ha rendelkezett, az utolsó
munkáltatójának neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmező jövedelem típusa

Kérelmező jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmező jövedelme

Kérelmező jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A háztartás tagjainak
jövedelme

A háztartás tagjainak
jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Összes jövedelem

Összes jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Egy főre számított havi
családi jövedelem

Egy főre számított havi családi
jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Gyermekszületési
támogatás

Kérelmező neve

Kérelmező neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező születési neve

Kérelmező születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező születési helye

Kérelmező születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező születési ideje

Kérelmező születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező anyja neve

Kérelmező anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező családi állapota

Kérelmező családi állapota

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező TAJ száma

Kérelmező TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező adóazonosító jele

Kérelmező adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező telefonszáma

Kérelmező telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező bejelentett
lakóhelye

Kérelmező bejelentett
lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező lakóhely
bejelentés ideje

Kérelmező lakóhely bejelentés
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező lakóhely
bejelentést igazoló okmány
száma

Kérelmező lakóhely
bejelentést igazoló okmány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező tartózkodási helye

Kérelmező tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentés dátuma

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentés dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentést igazoló okmány
száma

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentést igazoló okmány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező postacíme

Kérelmező postacíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési ideje

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési helye

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) anyja neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) TAJ száma

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) rokoni kapcsolat

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) rokoni kapcsolat

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező jövedelem típusa

Kérelmező jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező jövedelme

Kérelmező jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

A háztartás tagjainak
jövedelme

A háztartás tagjainak
jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Összes jövedelem

Összes jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Egy főre számított havi
családi jövedelem

Egy főre számított havi családi
jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Az elhunyt neve

Az elhunyt neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Az elhunyt születési neve

Az elhunyt születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Az elhunyt születési helye

Az elhunyt születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Az elhunyt születési ideje

Az elhunyt születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az elhunyt anyja neve

Az elhunyt anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Az elhunyt lakóhelye

Az elhunyt lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Az elhalálozás helye

Az elhalálozás helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Az elhalálozás ideje

Az elhalálozás ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Halotti anyakönyvi kivonat
egyedi elektronikus
anyakönyvi azonosítója

Halotti anyakönyvi kivonat
egyedi elektronikus
anyakönyvi azonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Temetési támogatás

Kérelmező neve

Kérelmező neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező születési neve

Kérelmező születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező születési helye

Kérelmező születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező születési ideje

Kérelmező születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező anyja neve

Kérelmező anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező családi állapota

Kérelmező családi állapota

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező TAJ száma

Kérelmező TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező adóazonosító jele

Kérelmező adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező telefonszáma

Kérelmező telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező bejelentett
lakóhelye

Kérelmező bejelentett
lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező lakóhely
bejelentés ideje

Kérelmező lakóhely bejelentés
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező lakóhely
bejelentést igazoló okmány
száma

Kérelmező lakóhely
bejelentést igazoló okmány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező tartózkodási helye

Kérelmező tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentés dátuma

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentés dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentést igazoló okmány
száma

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentést igazoló okmány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező postacíme

Kérelmező postacíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező állampolgársága

Kérelmező állampolgársága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező fizetési
számlaszáma

Kérelmező fizetési
számlaszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

A lakásba bejelentett, de
máshol tartózkodó személyek
neve, pontos tartózkodási
helye

A lakásba bejelentett, de
máshol tartózkodó személyek
neve, pontos tartózkodási
helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek) neve
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek) anyja
neve
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek)
születési ideje
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek) TAJ
száma

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek) neve
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek) anyja
neve
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek)
születési ideje
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek) TAJ
száma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Elsődleges/
Másodlagos

342

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Elsődleges/
Másodlagos

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek)
rokoni kapcsolata
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek)
oktatási- nevelési intézmény

Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek)
rokoni kapcsolata
Az ingatlanban lakó
eltartottak (kiskorúak,
tanulók, egyéb jövedelemmel nem
rendelkező - személyek)
oktatási- nevelési intézmény

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek neve

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek anyja neve

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek születési ideje

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek TAJ száma

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek rokoni kapcsolata

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek rokoni kapcsolata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek foglalkozás,
munkahely

Az ingatlanban lakó egyéb
személyek foglalkozás,
munkahely

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező jövedelem típusa

Kérelmező jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező jövedelme

Kérelmező jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A háztartás tagjainak
jövedelme

A háztartás tagjainak
jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Összes jövedelem

Összes jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Egy főre számított havi
családi jövedelem

Egy főre számított havi családi
jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelem indoklása

Kérelem indoklása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Iskolakezdési
támogatás

Kérelmező neve

Kérelmező neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező születési neve

Kérelmező születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező születési helye

Kérelmező születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező születési ideje

Kérelmező születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező anyja neve

Kérelmező anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező családi állapota

Kérelmező családi állapota

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező TAJ száma

Kérelmező TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező adóazonosító jele

Kérelmező adóazonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező telefonszáma

Kérelmező telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező bejelentett
lakóhelye

Kérelmező bejelentett
lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező lakóhely
bejelentés ideje

Kérelmező lakóhely bejelentés
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező lakóhely
bejelentést igazoló okmány
száma

Kérelmező lakóhely
bejelentést igazoló okmány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező tartózkodási helye

Kérelmező tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentés dátuma

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentés dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentést igazoló okmány
száma

Kérelmező tartózkodási hely
bejelentést igazoló okmány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező postacíme

Kérelmező postacíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Jogosult tartására köteles
személy neve

Jogosult tartására köteles
személy neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Jogosult tartására köteles
személy anyja neve

Jogosult tartására köteles
személy anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Jogosult tartására köteles
személy születési helye

Jogosult tartására köteles
személy születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Jogosult tartására köteles
személy születési idő

Jogosult tartására köteles
személy születési idő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az Szt. 3.§. (3) bekezdése
szerinti személy esetében a
Magyarországon tartózkodás
jogcíme, hozzátartozó esetén
rokoni kapcsolata

Az Szt. 3.§. (3) bekezdése
szerinti személy esetében a
Magyarországon tartózkodás
jogcíme, hozzátartozó esetén
rokoni kapcsolata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési ideje

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési helye

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) anyja neve

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) TAJ száma

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) TAJ száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) rokoni kapcsolat

Kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) rokoni kapcsolat

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező jövedelem típusa

Kérelmező jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Kérelmező jövedelme

Kérelmező jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek jövedelem típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

A háztartás tagjainak
jövedelme

A háztartás tagjainak
jövedelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Összes jövedelem

Összes jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Egy főre számított havi
családi jövedelem

Egy főre számított havi családi
jövedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Az elhunyt neve

Az elhunyt neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Az elhunyt születési neve

Az elhunyt születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Az elhunyt születési helye

Az elhunyt születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Az elhunyt születési ideje

Az elhunyt születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az elhunyt anyja neve

Az elhunyt anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Az elhunyt lakóhelye

Az elhunyt lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Az elhalálozás helye

Az elhalálozás helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Az elhalálozás ideje

Az elhalálozás ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Halotti anyakönyvi kivonat
egyedi elektronikus
anyakönyvi azonosítója

Halotti anyakönyvi kivonat
egyedi elektronikus
anyakönyvi azonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Az elhunyt vallása

Az elhunyt vallása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A temetés költsége

A temetés költsége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

A temetés időpontja

A temetés időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

A temetés helye

A temetés helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Parcellaszám

Parcellaszám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

A temetés költségének
megtérítésére kötelezett

A temetés költségének
megtérítésére kötelezett

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés

Hamvakról való gondoskodás
módja

Hamvakról való gondoskodás
módja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Köztemetés
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

A kérelmező személy neve

A kérelmező személy neve

A kérelmező személy
születési neve

A kérelmező személy születési
neve

Elsődleges

-

N

A kérelmező személy anyja
neve

A kérelmező személy anyja
neve

Elsődleges

-

A kérelmező személy születés
helye

A kérelmező személy születés
helye

Elsődleges

-

A kérelmező személy
születési ideje

A kérelmező személy születési
ideje

Elsődleges

-

N

A kérelmező személy lakóhely

A kérelmező személy lakóhely

Elsődleges

-

N
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

A kérelmező személy
település

A kérelmező személy
tartózkodási helye

A kérelmező személy
tartózkodási hely

Elsődleges

-

N

A kérelmező személy
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)

A kérelmező személy
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)

Elsődleges

-

A kérelmező személy
telefonszáma

A kérelmező személy
telefonszáma

Elsődleges

-

A kérelmező személy e-mail
címe

A kérelmező személy e-mail
címe

Elsődleges

-

N

A kérelmezővel a kérelem
benyújtásának időpontjában
közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma

A kérelmezővel a kérelem
benyújtásának időpontjában
közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma

Elsődleges

-

N

355

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelmező személy
település

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

házastársa, élettársa egyéb
rokon (akinek eltartásáról
gondoskodik) gyermek neve

házastársa, élettársa egyéb
rokon (akinek eltartásáról
gondoskodik) gyermek
születési neve

házastársa, élettársa egyéb
rokon (akinek eltartásáról
gondoskodik) gyermek
születési neve

Elsődleges

-

N

házastársa, élettársa egyéb
rokon (akinek eltartásáról
gondoskodik) gyermek
születési idő

házastársa, élettársa egyéb
rokon (akinek eltartásáról
gondoskodik) gyermek
születési idő

Elsődleges

-

házastársa, élettársa egyéb
rokon (akinek eltartásáról
gondoskodik) gyermek anyja
neve
házastársa, élettársa egyéb
rokon (akinek eltartásáról
gondoskodik) gyermek
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)

házastársa, élettársa egyéb
rokon (akinek eltartásáról
gondoskodik) gyermek anyja
neve
házastársa, élettársa egyéb
rokon (akinek eltartásáról
gondoskodik) gyermek
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)

Elsődleges

Elsődleges

Szülő
szülőházastársa/élettársa
kérelmező testvérei neve

Szülő
szülőházastársa/élettársa
kérelmező testvérei neve

Elsődleges

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

-

356

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

házastársa, élettársa egyéb
rokon (akinek eltartásáról
gondoskodik) gyermek neve

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

N

I

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Szülő
szülőházastársa/élettársa
kérelmező testvérei születési
neve

Szülő
szülőházastársa/élettársa
kérelmező testvérei születési
neve

Szülő
szülőházastársa/élettársa
kérelmező testvérei születési
idő

Szülő
szülőházastársa/élettársa
kérelmező testvérei születési
idő

Szülő
szülőházastársa/élettársa
kérelmező testvérei anyja
neve
Szülő
szülőházastársa/élettársa
kérelmező testvérei
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)
Kérelmező munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatá
sra irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz

Szülő
szülőházastársa/élettársa
kérelmező testvérei anyja
neve
Szülő
szülőházastársa/élettársa
kérelmező testvérei
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)
Kérelmező munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatás
ra irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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N

N

I

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kérelmező társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
Kérelmező nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Kérelmező, gyermek
ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
Kérelmező önkormányzat,
járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások

Kérelmező társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
Kérelmező nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Kérelmező, gyermek
ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
Kérelmező önkormányzat,
járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások

Kérelmező egyéb jövedelem
(különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból

Kérelmező egyéb jövedelem
(különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-
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N

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)

származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)

Kérelmező a család összes
nettó jövedelme

Kérelmező a család összes
nettó jövedelme

Kérelmező a család összes
nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj
összege)
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) munkaviszonyból,
munkavégzésre,foglalkoztatá
sra irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem

Kérelmező a család összes
nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj
összege)
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatás
ra irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-
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N

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) a gyermek
ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) önkormányzat,
járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) a gyermek
ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) önkormányzat,
járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges/
Másodlagos

Elsődleges

-

360

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) egyéb jövedelem
(különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) család összes nettó
jövedelme
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) család összes nettó
jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj
összege)
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatá
sra irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) egyéb jövedelem
(különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) család összes nettó
jövedelme
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) család összes nettó
jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj
összege)
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatás
ra irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges/
Másodlagos

361

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
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Adat rövid, köznapi neve

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme a gyermek
ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme a gyermek
ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges/
Másodlagos

Elsődleges

-

362

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

I
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Adat rövid, köznapi neve

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme önkormányzat,
járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme egyéb jövedelem
(különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme család összes
nettó jövedelme
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme, család összes
nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj
összege)

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme önkormányzat,
járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme egyéb jövedelem
(különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme család összes nettó
jövedelme
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme, család összes
nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj
összege)

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Egyszerű

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Elsődleges/
Másodlagos

Elsődleges

-

363

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező születési neve

Kérelmező születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szünidei
gyermekétkeztetés

Kérelmező születési helye

Kérelmező születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szünidei
gyermekétkeztetés

Kérelmező születési ideje

Kérelmező születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szünidei
gyermekétkeztetés

Kérelmező anyja neve

Kérelmező anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szünidei
gyermekétkeztetés

Kérelmező anyja születési
helye

Kérelmező anyja születési
helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szünidei
gyermekétkeztetés

Kérelmező anyja születési
ideje

Kérelmező anyja születési
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szünidei
gyermekétkeztetés

364
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szünidei
gyermekétkeztetés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szünidei
gyermekétkeztetés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szünidei
gyermekétkeztetés

Elsődleges/
Másodlagos

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Iskolai szünet, bölcsődei,
óvodai zárva tartás

Iskolai szünet, bölcsődei,
óvodai zárva tartás

A szünidei
gyermekétkeztetést a szünet,
zárva tartás időtartamára eső
őszi, téli, tavaszi szünet
esetén valamennyi
munkanapon kérem
A szünidei
gyermekétkeztetést a szünet,
zárva tartás időtartamára eső
nyári szünet esetén az
önkormányzat által
meghatározott számú
valamennyi munkanapon
kérem3

A szünidei
gyermekétkeztetést a szünet,
zárva tartás időtartamára eső
őszi, téli, tavaszi szünet esetén
valamennyi munkanapon
kérem
A szünidei
gyermekétkeztetést a szünet,
zárva tartás időtartamára eső
nyári szünet esetén az
önkormányzat által
meghatározott számú
valamennyi munkanapon
kérem3

Kérem diétás étrend
biztosítását

Kérem diétás étrend
biztosítását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szünidei
gyermekétkeztetés

A szünidei
gyermekétkeztetést a szünet,
zárva tartás időtartamára

A szünidei
gyermekétkeztetést a szünet,
zárva tartás időtartamára eső,
alábbi munkanapokon kérem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szünidei
gyermekétkeztetés

365
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges/
Másodlagos

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

eső, alábbi munkanapokon
kérem

A kérelmező
munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkozatás
ra irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
A kérelmező társas és egyéb
vállalkozásból, őstermelői
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
A kérelmező nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai korhatár előtti
ellátásai

A kérelmező
munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkozatásr
a irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
A kérelmező társas és egyéb
vállalkozásból, őstermelői
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
A kérelmező nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai korhatár előtti
ellátásai

A kérelmező gyermek
ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások

A kérelmező gyermek
ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások

366
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Adat rövid, köznapi neve

A kérelmező önkormányzat,
járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkozatás
ra irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) társas és egyéb
vállalkozásból, őstermelői
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai korhatár előtti
ellátásai

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelmező önkormányzat,
járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkozatásr
a irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) társas és egyéb
vállalkozásból, őstermelői
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai korhatár előtti
ellátásai

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges/
Másodlagos

367

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
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Adat rövid, köznapi neve

A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) gyermek
ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) önkormányzat,
járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkozatás
ra irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
társas és egyéb
vállalkozásból, őstermelői
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) gyermek ellátásához
és gondozásához kapcsolódó
támogatások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs
(élettárs) önkormányzat,
járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkozatásr
a irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
társas és egyéb vállalkozásból,
őstermelői illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó jövedelem

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges/
Másodlagos

368

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Átadható esetén az
átadás módja

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Elsődleges/
Másodlagos

Átadható
(I/N)

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai korhatár előtti
ellátásai
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai korhatár előtti
ellátásai
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások

Kérelmező neve

Kérelmező neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmező születési neve

Kérelmező születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező anyja neve

Kérelmező anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmező születési helye

Kérelmező születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmező születési ideje

Kérelmező születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmező lakóhelye

Kérelmező lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmező tartózkodási helye

Kérelmező tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmező
társadalombiztosítási
azonosító jele

Kérelmező
társadalombiztosítási
azonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmező telefonszáma

Kérelmező telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmezővel egy
lakóingatlanban élők száma

Kérelmezővel egy
lakóingatlanban élők száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Házastárs / Élettárs neve

Házastárs / Élettárs neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Házastárs / Élettárs születési
neve

Házastárs / Élettárs születési
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Házastárs / Élettárs anyja
neve

Házastárs / Élettárs anyja
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Házastárs / Élettárs születési
helye

Házastárs / Élettárs születési
helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Házastárs / Élettárs születési
ideje

Házastárs / Élettárs születési
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Házastárs / Élettárs lakóhelye

Házastárs / Élettárs lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Házastárs / Élettárs
tartózkodási helye

Házastárs / Élettárs
tartózkodási helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Házastárs / Élettárs
társadalombiztosítási
azonosító jele

Házastárs / Élettárs
társadalombiztosítási
azonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmezővel együtt elő,
eltartott gyerekeinek neve

Kérelmezővel együtt elő,
eltartott gyerekeinek neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmezővel együtt elő,
eltartott gyerekeinek
születési helye

Kérelmezővel együtt elő,
eltartott gyerekeinek születési
helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmezővel együtt elő,
eltartott gyerekeinek
születési ideje

Kérelmezővel együtt elő,
eltartott gyerekeinek születési
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmezővel együtt elő,
eltartott gyerekeinek anyja
neve

Kérelmezővel együtt elő,
eltartott gyerekeinek anyja
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmezővel együtt elő,
eltartott gyerekeinek TAJ
száma

Kérelmezővel együtt elő,
eltartott gyerekeinek TAJ
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmezővel azonos
lakcímen élő személyek neve

Kérelmezővel azonos
lakcímen élő személyek neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmezővel azonos
lakcímen élő személyek anyja
neve

Kérelmezővel azonos
lakcímen élő személyek anyja
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmezővel azonos
lakcímen élő személyek
születési helye

Kérelmezővel azonos
lakcímen élő személyek
születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Kérelmezővel azonos
lakcímen élő személyek
születési ideje

Kérelmezővel azonos
lakcímen élő személyek
születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás

Kérelmezővel azonos
lakcímen élő személyek TAJ
száma

Kérelmezővel azonos
lakcímen élő személyek TAJ
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Szociális célú tűzifa
támogatás
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4.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Nincs kialakított információátadási felület.

5. Együttműködő szerv Építésügyi szakterülete
5.1.

Információforrások regiszterének tartalma

5.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
5.1.1.1. Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
IV.a. Építési engedély
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
IV.b. Összevont engedély
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
IV.c. Használatbavételi engedély
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
IV.d. Bontási engedély
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
IV.e. Fennmaradási engedély
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
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IV.f. Jogutódlási tudomásulvétele
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
IV.g. Használatbavétel tudomásulvétele
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
IV.h. Építésügyi hatósági szolgáltatás
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
IV.i. Telekátalakítás szakhatósági állásfoglalás
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
- a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi
területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet
- a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
5.1.1.2. Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
IV.a. Építési engedély
- építési engedély megadásról szóló határozat
- építési engedély hatályának meghosszabbítását engedélyező határozat
- építési engedély iránti kérelmet elutasító határozat
- építési engedély iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- építési engedélyezési eljárást megszüntető végzés
- építési engedélyezési eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
IV.b. Összevont engedély
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- elvi építési keretengedélyt megadó végzés
- elvi építési keretengedély iránti kérelmet elutasító végzés
- építési engedély megadásról szóló határozat
- építési engedély hatályának meghosszabbítását engedélyező határozat
IV.c. Használatbavételi engedély
- használatbavételi engedély megadásról szóló határozat
- használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasító határozat
- használatba vételi engedély iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- használatba vételi engedélyezési eljárást megszüntető végzés
- használatba vételi engedélyezési eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
IV.d. Bontási engedély
- bontási engedély megadásról szóló határozat
- bontási engedély hatályának meghosszabbítását engedélyező határozat
- bontási engedély iránti kérelmet elutasító határozat
- bontási engedély iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- bontási engedélyezési eljárást megszüntető végzés
- bontási engedélyezési eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
IV.e. Fennmaradási engedély
- fennmaradási engedélyt megadó határozat
- fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasító határozat
- fennmaradási engedély iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- fennmaradási engedélyezési eljárást megszüntető végzés
- fennmaradási engedélyezési eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
IV.f. Jogutódlási tudomásulvétele
- jogutódlás tényét megállapító végzés
IV.g. Használatbavétel tudomásulvétele
- használatbavétel hallgatással tudomásulvétele
- használatbavétel megtiltásáról szóló határozat
IV.h. Építésügyi hatósági szolgáltatás
IV.i. Telekátalakítás szakhatósági állásfoglalás
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5.1.1.3. A kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
IV.a. Építési engedély - nincs ilyen
IV.b. Összevont engedély - nincs ilyen
IV.c. Használatbavételi engedély - nincs ilyen
IV.d. Bontási engedély - nincs ilyen
IV.e. Fennmaradási engedély - nincs ilyen
IV.f. Jogutódlási tudomásulvétele - nincs ilyen
IV.g. Használatbavétel tudomásulvétele - nincs ilyen
IV.h. Építésügyi hatósági szolgáltatás - nincs ilyen
IV.i. Telekátalakítás szakhatósági állásfoglalás - földhivatali telekalakítási eljáráshoz szakhatósági
vélemény kiadás

5.1.1.4. Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő):
IV.a. Építési engedély - nincs ilyen
IV.b. Összevont engedély - nincs ilyen
IV.c. Használatbavételi engedély - nincs ilyen
IV.d. Bontási engedély - nincs ilyen
IV.e. Fennmaradási engedély - nincs ilyen
IV.f. Jogutódlási tudomásulvétele - nincs ilyen
IV.g. Használatbavétel tudomásulvétele - nincs ilyen
IV.h. Építésügyi hatósági szolgáltatás - nincs ilyen
IV.i. Telekátalakítás szakhatósági állásfoglalás - nincs ilyen
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5.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése

Építési engedély

Nyilvántartás leírása

A nyilvántartás tartalmazza az
építési engedélyhez szükséges
ügyfél adatokat, az építési
tevékenységgel érintett
ingatlan adatokat, az
engedélyezési eljárás fajtáját,
az építési engedélyhez
szükséges egyéb adatokat, az
építési engedélyhez
kötelezően csatolandó korábbi
hatósági döntéseket,
dokumentumokat, a
kérelemről hozott határozatot,
fellebbezéssel kapcsolatos
adatokat

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
- az építésügyi és
építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről,
valamint az
építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet

Nem

Nem

- az épített
környezet
alakításáról és
védelméről szóló
1997. évi LXXVIII.
törvény
- a közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Összevont engedély

Nyilvántartás leírása

A nyilvántartás tartalmazza az
összevont engedélyhez
szükséges ügyfél adatokat, az
összevont tevékenységgel
érintett ingatlan adatokat, az
engedélyezési eljárás fajtáját,
az összevont engedélyhez
szükséges egyéb adatokat, az
összevont engedélyhez
kötelezően csatolandó korábbi
hatósági döntéseket,
dokumentumokat, a
kérelemről hozott határozatot,
fellebbezéssel kapcsolatos
adatokat
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
- az építésügyi és
építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről,
valamint az
építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet

Nem

Nem

- az épített
környezet
alakításáról és
védelméről szóló
1997. évi LXXVIII.
törvény
- a közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Használatbavételi engedély

Nyilvántartás leírása

A nyilvántartás tartalmazza a
használatbavételi engedélyhez
szükséges ügyfél adatokat, a
használatbavétellel érintett
ingatlan adatokat, az
engedélyezési eljárás fajtáját,
a használatbavétel
engedélyhez szükséges egyéb
adatokat, a használatbavételi
engedélyhez kötelezően
csatolandó korábbi hatósági
döntéseket, dokumentumokat,
a kérelemről hozott
határozatot, fellebbezéssel
kapcsolatos adatokat
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
- az építésügyi és
építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről,
valamint az
építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet

Nem

Nem

- az épített
környezet
alakításáról és
védelméről szóló
1997. évi LXXVIII.
törvény
- a közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Bontási engedély

Nyilvántartás leírása

A nyilvántartás tartalmazza a
bontási engedélyhez szükséges
ügyfél adatokat, a bontási
tevékenységgel érintett
ingatlan adatokat, az
engedélyezési eljárás fajtáját,
a bontási engedélyhez
szükséges egyéb adatokat, a
bontási engedélyhez
kötelezően csatolandó korábbi
hatósági döntéseket,
dokumentumokat, a
kérelemről hozott határozatot,
fellebbezéssel kapcsolatos
adatokat
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
- az építésügyi és
építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről,
valamint az
építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet

Nem

Nem

- az épített
környezet
alakításáról és
védelméről szóló
1997. évi LXXVIII.
törvény
- a közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Fennmaradási engedély

Nyilvántartás leírása

A nyilvántartás tartalmazza a
fennmaradási engedélyhez
szükséges ügyfél adatokat, a
fennmaradási tevékenységgel
érintett ingatlan adatokat, az
engedélyezési eljárás fajtáját,
a fennmaradási engedélyhez
szükséges egyéb adatokat, a
fennmaradási engedélyhez
kötelezően csatolandó korábbi
hatósági döntéseket,
dokumentumokat, a
kérelemről hozott határozatot,
fellebbezéssel kapcsolatos
adatokat
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
- az építésügyi és
építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről,
valamint az
építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet

Nem

Nem

- az épített
környezet
alakításáról és
védelméről szóló
1997. évi LXXVIII.
törvény
- a közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
- az építésügyi és
építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről,
valamint az
építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet

Jogutódlási
tudomásulvétele

A nyilvántartás tartalmazza a
jogutódlás
tudomásulvételéhez szükséges
ügyfél adatokat

Nem

Nem

- az épített
környezet
alakításáról és
védelméről szóló
1997. évi LXXVIII.
törvény
- a közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Használatbavétel
tudomásulvétele

Nyilvántartás leírása

A nyilvántartás tartalmazza a
használatbavétel
tudomásulvételéhez szükséges
ügyfél adatokat, a
tevékenységgel érintett
ingatlan adatokat, az eljárás
fajtáját, a használatbavétel
tudomásul vételhez szükséges
egyéb adatokat, a
tudomásulvételhez kötelezően
csatolandó korábbi hatósági
döntéseket, dokumentumokat,
a kérelemről hozott
határozatot, fellebbezéssel
kapcsolatos adatokat
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
- az építésügyi és
építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről,
valamint az
építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet

Nem

Nem

- az épített
környezet
alakításáról és
védelméről szóló
1997. évi LXXVIII.
törvény
- a közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Építésügyi hatósági
szolgáltatás

Nyilvántartás leírása

A nyilvántartás tartalmazza az
építésügyi hatósági
szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges ügyfél adatokat, a
tevékenységgel érintett
ingatlan adatait
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
- az építésügyi és
építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről,
valamint az
építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet

Nem

Nem

- az épített
környezet
alakításáról és
védelméről szóló
1997. évi LXXVIII.
törvény
- a közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
- az épített
környezet
alakításáról és
védelméről szóló
1997. évi LXXVIII.
törvény

Telekátalakítás
szakhatósági állásfoglalás

A nyilvántartás tartalmazza a
szakhatósági állásfoglaláshoz
szükséges adatokat, a megbízó
adatait, a megbízott adatait, a
kérelemmel érintett ingatlan
adatait, korábbi szakhatósági
dokumentációkat, kapcsolódó
dokumentumokat

Nem

Nem

- az országos
településrendezési
és építési
követelményekről
szóló 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet
- a természet
védelméről szóló
1996. évi LIII.
törvény
- a földhivatalok,
valamint a
Földmérési és
Távérzékelési Intézet
feladatairól,
illetékességi
területéről, továbbá
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Nyilvántartás
megnevezése
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Nyilvános

Nyilvántartás leírása

(Igen/Részben/Nem)

Közhiteles

Közzététel helye

(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
egyes földhivatali
eljárások részletes
szabályairól szóló
373/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet
- a telekalakításról
szóló 85/2000. (XI.
8.) FVM rendelet

5.1.3. 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

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Nyilvános (I/N)

-

-

-

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

-
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Melyik nyilvántartásban
szerepel

-
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5.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az ügyfél neve

Az ügyfél neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

A képviselő neve

A képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

A képviselő
lakcíme/székhelye

A képviselő lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

A kérelmezett engedélyezési
eljárás fajtája

A kérelmezett engedélyezési
eljárás fajtája

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben az építésügyi
hatóság szolgáltatása körében
kiadott fél évnél nem régebbi
szakmai nyilatkozat ÉTDR ügyés iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben a korábban
keletkezett hatósági döntések
megnevezését, iktatószámát
és keltét vagy az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben az építésügyi
hatóság szolgáltatása
körében kiadott fél évnél
nem régebbi szakmai
nyilatkozat ÉTDR ügy- és
iratazonosítója
A kérelem tárgyával
összefüggésben a korábban
keletkezett hatósági döntések
megnevezését, iktatószámát
és keltét vagy az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelem tárgyával
összefüggésben a hat
hónapnál nem régebbi
előzetes szakhatósági
állásfoglalás megnevezését,
az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

A kérelem tárgyával
összefüggésben a hat
hónapnál nem régebbi
előzetes szakhatósági
állásfoglalás megnevezését, az
ÉTDR ügy- és iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolása

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

Az építtető vagy
meghatalmazottjának a
rendelkezését arról, hogy a
jogerős engedélyhez tartozó
engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki
dokumentáció papír alapú
hitelesített másolatát kéri-e,
ha igen, hány példányban

Az építtető vagy
meghatalmazottjának a
rendelkezését arról, hogy a
jogerős engedélyhez tartozó
engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki
dokumentáció papír alapú
hitelesített másolatát kéri-e,
ha igen, hány példányban

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

Meghatalmazott esetén az
építtető meghatalmazása

Meghatalmazott esetén az
építtető meghatalmazása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az építtető aláírását

Az építtető aláírását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

Az elektronikus levélcím

Az elektronikus levélcím

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építési engedély

Az ügyfél neve

Az ügyfél neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

A képviselő neve

A képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A képviselő
lakcíme/székhelye

A képviselő lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

A kérelmezett engedélyezési
eljárás fajtája

A kérelmezett engedélyezési
eljárás fajtája

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben az építésügyi
hatóság szolgáltatása
körében kiadott fél évnél
nem régebbi szakmai

A kérelem tárgyával
összefüggésben az építésügyi
hatóság szolgáltatása körében
kiadott fél évnél nem régebbi

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

nyilatkozat ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

szakmai nyilatkozat ÉTDR ügyés iratazonosítója

A kérelem tárgyával
összefüggésben a korábban
keletkezett hatósági döntések
megnevezését, iktatószámát
és keltét vagy az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója
A kérelem tárgyával
összefüggésben a hat
hónapnál nem régebbi
előzetes szakhatósági
állásfoglalás megnevezését,
az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

A kérelem tárgyával
összefüggésben a korábban
keletkezett hatósági döntések
megnevezését, iktatószámát
és keltét vagy az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben a hat
hónapnál nem régebbi
előzetes szakhatósági
állásfoglalás megnevezését, az
ÉTDR ügy- és iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolását

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

Az építtető vagy
meghatalmazottjának a
rendelkezését arról, hogy a
jogerős engedélyhez tartozó
engedélyezési záradékkal

Az építtető vagy
meghatalmazottjának a
rendelkezését arról, hogy a
jogerős engedélyhez tartozó
engedélyezési záradékkal

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

ellátott építészeti-műszaki
dokumentáció papír alapú
hitelesített másolatát kéri-e,
ha igen, hány példányban

ellátott építészeti-műszaki
dokumentáció papír alapú
hitelesített másolatát kéri-e,
ha igen, hány példányban

Meghatalmazott esetén az
építtető meghatalmazása

Meghatalmazott esetén az
építtető meghatalmazása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

Az építtető aláírását

Az építtető aláírását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

Az elektronikus levélcím

Az elektronikus levélcím

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Összevont engedély

Az ügyfél neve

Az ügyfél neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

A képviselő neve

A képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

A képviselő
lakcíme/székhelye

A képviselő lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

A kérelmezett engedélyezési
eljárás fajtája

A kérelmezett engedélyezési
eljárás fajtája

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély
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Adat rövid, köznapi neve

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása
A kérelem tárgyával
összefüggésben az építésügyi
hatóság szolgáltatása
körében kiadott fél évnél
nem régebbi szakmai
nyilatkozat ÉTDR ügy- és
iratazonosítója
A kérelem tárgyával
összefüggésben a korábban
keletkezett hatósági döntések
megnevezését, iktatószámát
és keltét vagy az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója
A kérelem tárgyával
összefüggésben a hat
hónapnál nem régebbi
előzetes szakhatósági
állásfoglalás megnevezését,
az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben az építésügyi
hatóság szolgáltatása körében
kiadott fél évnél nem régebbi
szakmai nyilatkozat ÉTDR ügyés iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben a korábban
keletkezett hatósági döntések
megnevezését, iktatószámát
és keltét vagy az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben a hat
hónapnál nem régebbi
előzetes szakhatósági
állásfoglalás megnevezését, az
ÉTDR ügy- és iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolását

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

Az építtető vagy
meghatalmazottjának a
rendelkezését arról, hogy a
jogerős engedélyhez tartozó
engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki
dokumentáció papír alapú
hitelesített másolatát kéri-e,
ha igen, hány példányban

Az építtető vagy
meghatalmazottjának a
rendelkezését arról, hogy a
jogerős engedélyhez tartozó
engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki
dokumentáció papír alapú
hitelesített másolatát kéri-e,
ha igen, hány példányban

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

Meghatalmazott esetén az
építtető meghatalmazása

Meghatalmazott esetén az
építtető meghatalmazása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

Az építtető aláírását

Az építtető aláírását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

Az elektronikus levélcím

Az elektronikus levélcím

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavételi
engedély

Az ügyfél neve

Az ügyfél neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

A képviselő neve

A képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

A képviselő
lakcíme/székhelye

A képviselő lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

A kérelmezett engedélyezési
eljárás fajtája

A kérelmezett engedélyezési
eljárás fajtája

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

Számított építményértéket

Számított építményértéket

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben az építésügyi
hatóság szolgáltatása
körében kiadott fél évnél
nem régebbi szakmai
nyilatkozat ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

A kérelem tárgyával
összefüggésben az építésügyi
hatóság szolgáltatása körében
kiadott fél évnél nem régebbi
szakmai nyilatkozat ÉTDR ügyés iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély
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Adat rövid, köznapi neve

A kérelem tárgyával
összefüggésben a korábban
keletkezett hatósági döntések
megnevezését, iktatószámát
és keltét vagy az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója
A kérelem tárgyával
összefüggésben a hat
hónapnál nem régebbi
előzetes szakhatósági
állásfoglalás megnevezését,
az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelem tárgyával
összefüggésben a korábban
keletkezett hatósági döntések
megnevezését, iktatószámát
és keltét vagy az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben a hat
hónapnál nem régebbi
előzetes szakhatósági
állásfoglalás megnevezését, az
ÉTDR ügy- és iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolását

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

Az építtető vagy
meghatalmazottjának a
rendelkezését arról, hogy a
jogerős engedélyhez tartozó
engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki
dokumentáció papír alapú
hitelesített másolatát kéri-e,
ha igen, hány példányban

Az építtető vagy
meghatalmazottjának a
rendelkezését arról, hogy a
jogerős engedélyhez tartozó
engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki
dokumentáció papír alapú
hitelesített másolatát kéri-e,
ha igen, hány példányban

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Meghatalmazott esetén az
építtető meghatalmazása

Meghatalmazott esetén az
építtető meghatalmazása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

Az építtető aláírását

Az építtető aláírását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

Az elektronikus levélcím

Az elektronikus levélcím

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bontási engedély

Az ügyfél neve

Az ügyfél neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A képviselő neve

A képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

A képviselő
lakcíme/székhelye

A képviselő lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

A kérelmezett engedélyezési
eljárás fajtája

A kérelmezett engedélyezési
eljárás fajtája

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

Számított építményértéket

Számított építményértéket

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély
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Adat rövid, köznapi neve

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása
A kérelem tárgyával
összefüggésben az építésügyi
hatóság szolgáltatása
körében kiadott fél évnél
nem régebbi szakmai
nyilatkozat ÉTDR ügy- és
iratazonosítója
A kérelem tárgyával
összefüggésben a korábban
keletkezett hatósági döntések
megnevezését, iktatószámát
és keltét vagy az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója
A kérelem tárgyával
összefüggésben a hat
hónapnál nem régebbi
előzetes szakhatósági
állásfoglalás megnevezését,
az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben az építésügyi
hatóság szolgáltatása körében
kiadott fél évnél nem régebbi
szakmai nyilatkozat ÉTDR ügyés iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben a korábban
keletkezett hatósági döntések
megnevezését, iktatószámát
és keltét vagy az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

A kérelem tárgyával
összefüggésben a hat
hónapnál nem régebbi
előzetes szakhatósági
állásfoglalás megnevezését, az
ÉTDR ügy- és iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolását

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

Az építtető vagy
meghatalmazottjának a
rendelkezését arról, hogy a
jogerős engedélyhez tartozó
engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki
dokumentáció papír alapú
hitelesített másolatát kéri-e,
ha igen, hány példányban

Az építtető vagy
meghatalmazottjának a
rendelkezését arról, hogy a
jogerős engedélyhez tartozó
engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki
dokumentáció papír alapú
hitelesített másolatát kéri-e,
ha igen, hány példányban

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

Meghatalmazott esetén az
építtető meghatalmazása

Meghatalmazott esetén az
építtető meghatalmazása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

Az építtető aláírását

Az építtető aláírását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

Az elektronikus levélcím

Az elektronikus levélcím

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Fennmaradási
engedély

Az ügyfél neve

Az ügyfél neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Jogutódlási
tudomásulvétele

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Jogutódlási
tudomásulvétele

A képviselő neve

A képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Jogutódlási
tudomásulvétele

A képviselő
lakcíme/székhelye

A képviselő lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Jogutódlási
tudomásulvétele

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Jogutódlási
tudomásulvétele
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az elektronikus levélcím

Az elektronikus levélcím

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Jogutódlási
tudomásulvétele

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Jogutódlási
tudomásulvétele

Az ügyfél neve

Az ügyfél neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Az ügyfél lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

A képviselő neve

A képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

A képviselő
lakcíme/székhelye

A képviselő lakcíme/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

A kérelmezett engedélyezési
eljárás fajtája

A kérelmezett engedélyezési
eljárás fajtája

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

Számított építményértéket

Számított építményértéket

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

A kérelem tárgyával
összefüggésben az építésügyi
hatóság szolgáltatása
körében kiadott fél évnél
nem régebbi szakmai

A kérelem tárgyával
összefüggésben az építésügyi
hatóság szolgáltatása körében
kiadott fél évnél nem régebbi

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

nyilatkozat ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

szakmai nyilatkozat ÉTDR ügyés iratazonosítója

A kérelem tárgyával
összefüggésben a korábban
keletkezett hatósági döntések
megnevezését, iktatószámát
és keltét vagy az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója
A kérelem tárgyával
összefüggésben a hat
hónapnál nem régebbi
előzetes szakhatósági
állásfoglalás megnevezését,
az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

A kérelem tárgyával
összefüggésben a korábban
keletkezett hatósági döntések
megnevezését, iktatószámát
és keltét vagy az ÉTDR ügy- és
iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

A kérelem tárgyával
összefüggésben a hat
hónapnál nem régebbi
előzetes szakhatósági
állásfoglalás megnevezését, az
ÉTDR ügy- és iratazonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

A kérelemhez csatolt mell.
felsorolását

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

Az építtető vagy
meghatalmazottjának a
rendelkezését arról, hogy a
jogerős engedélyhez tartozó
engedélyezési záradékkal

Az építtető vagy
meghatalmazottjának a
rendelkezését arról, hogy a
jogerős engedélyhez tartozó
engedélyezési záradékkal

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

ellátott építészeti-műszaki
dokumentáció papír alapú
hitelesített másolatát kéri-e,
ha igen, hány példányban

ellátott építészeti-műszaki
dokumentáció papír alapú
hitelesített másolatát kéri-e,
ha igen, hány példányban

Meghatalmazott esetén az
építtető meghatalmazása

Meghatalmazott esetén az
építtető meghatalmazása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

Az építtető aláírását

Az építtető aláírását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

Az elektronikus levélcím

Az elektronikus levélcím

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Használatbavétel
tudomásulvétele

A képviselő neve

A képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építésügyi hatósági
szolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A képviselő
lakcíme/székhelye

A képviselő lakcíme|székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építésügyi hatósági
szolgáltatás

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Az ügyfél a hatóság döntésére
való kifejezett kérelme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építésügyi hatósági
szolgáltatás

Az elektronikus levélcím

Az elektronikus levélcím

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építésügyi hatósági
szolgáltatás

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Telefax szám vagy a telefonos
elérhetőség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építésügyi hatósági
szolgáltatás

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Az építési tevékenységgel
érintett telek címe, helyrajzi
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építésügyi hatósági
szolgáltatás

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása

A kérelem tárgya és annak
rövid leírása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építésügyi hatósági
szolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolását

A kérelemhez csatolt
mellékletek felsorolását

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építésügyi hatósági
szolgáltatás

A kérelmező aláírása

A kérelmező aláírása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Építésügyi hatósági
szolgáltatás

Érkezési idő

Érkezési idő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Iktatószám

Iktatószám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízó családi neve

Megbízó családi neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízó utóneve

Megbízó utóneve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás
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Adat rövid, köznapi neve

Megbízó születési helye

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Megbízó születési helye

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízó születési ideje

Megbízó születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízó anyja születési neve

Megbízó anyja születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízó lakcíme

Megbízó lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízó elérhetősége

Megbízó elérhetősége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízó megnevezése

Megbízó megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás
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Adat rövid, köznapi neve

Megbízó székhelye

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Megbízó székhelye

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízó statisztikai számjele

Megbízó statisztikai számjele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízott neve
(megnevezése)

Megbízott neve
(megnevezése)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízott címe (székhelye)

Megbízott címe (székhelye)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízott születési helye

Megbízott születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízott születési ideje

Megbízott születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megbízott elérhetősége

Megbízott elérhetősége

A telekalakítási engedélyezési
eljárás költségeinek viselője

A telekalakítási engedélyezési
eljárás költségeinek viselője

Elsődleges

-

N

A befizetés módja

A befizetés módja

Elsődleges

-

Átutalással történő fizetés
esetén pénzintézet
megnevezése

Átutalással történő fizetés
esetén pénzintézet
megnevezése

Elsődleges

-

Átutalással történő fizetés
esetén pénzintézeti
számlaszám

Átutalással történő fizetés
esetén pénzintézeti
számlaszám

Elsődleges

-

N

Telekalakítási eljárás típusa

Telekalakítási eljárás típusa

Elsődleges

-

N
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Telekalakítási eljárás célja

Telekalakítási eljárás célja

A kérelemmel érintett
ingatlanok felsorolása

A kérelemmel érintett
ingatlanok felsorolása

Elsődleges

-

N

Település

Település

Elsődleges

-

Fekvés

Fekvés

Elsődleges

-

Az érintett földrészlet
helyrajzi száma telekalakítás
előtt

Az érintett földrészlet helyrajzi
száma telekalakítás előtt

Elsődleges

-

N

A kérelemmel benyújtott
dokumentáció(k)
megnevezése

A kérelemmel benyújtott
dokumentáció(k)
megnevezése

Elsődleges

-

N
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

A kérelemmel benyújtott
dokumentáció(k) db száma

A kérelemmel benyújtott
dokumentáció(k) terjedelme

A kérelemmel benyújtott
dokumentáció(k) terjedelme

Elsődleges

-

N

Szakhatósági állásfoglalások
felsorolása

Szakhatósági állásfoglalások
felsorolása

Elsődleges

-

Szakhatósági állásfoglalások
érvényesség lejárta

Szakhatósági állásfoglalások
érvényesség lejárta

Elsődleges

-

A telekalakítási
dokumentáció készítőjének
neve

A telekalakítási dokumentáció
készítőjének neve

Elsődleges

-

N

A telekalakítási
dokumentáció készítőjének
értesítési címe (székhelye)

A telekalakítási dokumentáció
készítőjének értesítési címe
(székhelye)

Elsődleges

-

N
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelemmel benyújtott
dokumentáció(k) db száma

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

A telekalakítási
dokumentáció készítőjének
elérhetősége

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A telekalakítási dokumentáció
készítőjének elérhetősége

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Megjegyzések

Megjegyzések

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

[A 166/2009. (XII. 9.) FVM
rendelet 1. § (2) bekezdése
szerint] az eljárásban érintett
földrészletek száma

[A 166/2009. (XII. 9.) FVM
rendelet 1. § (2) bekezdése
szerint] az eljárásban érintett
földrészletek száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

A telekalakítás
engedélyezésének igazgatási
szolgáltatási díja

A telekalakítás
engedélyezésének igazgatási
szolgáltatási díja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

A szakhatósági közreműködés
díja

A szakhatósági közreműködés
díja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás

Fizetendő összes díj

Fizetendő összes díj

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Telekátalakítás
szakhatósági
állásfoglalás
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5.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Nincs kialakított információátadási felület.

6. Együttműködő szerv Vagyongazdálkodási szakterülete
6.1.

Információforrások regiszterének tartalma

6.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
6.1.1.1. Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
V.a.

Nem lakás célú ingatlanok bérbeadása, hasznosítása
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991.
évi XXXIII. törvény

V.b. Mezőgazdasági földhaszonbérlet
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
- az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti
szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.
12.) Korm. rendelet
V.c.

Közterület használat
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

V.d. Ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet
V.e.

Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek, bérlakás nyilvántartás
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

V.f.

Tulajdonosi hozzájárulás
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- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
6.1.1.2. Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
V.a. Nem lakás célú ingatlanok bérbeadása, hasznosítása
V.b. Mezőgazdasági földhaszonbérlet
V.c. Közterület használat
- közterület használati engedély megadásáról szóló határozat
- közterület használati engedély iránti kérelmet elutasító határozat
- közterület használati engedély iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- közterület használati engedélyt visszavonó határozat
V.d. Ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás
V.e. Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek, bérlakás nyilvántartás
- bérlakásra jogosultak névjegyzékbe történő felvételről szóló határozat
- bérlakásra jogosultak névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmet elutasító határozat
- bérlakásra jogosultak névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül
elutasító végzés
- bérlakásra jogosultak névjegyzékbe történő felvételi eljárást megszüntető végzés
- bérlakásra jogosultak névjegyzékbe történő felvételi eljárás felfüggesztése tárgyában hozott
végzés
- bérlőkijelölésről szóló határozat
V.f. Tulajdonosi hozzájárulás
- tulajdoni hozzájárulást megadó határozat
- tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet elutasító határozat
- tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés
- tulajdonosi hozzájárulási eljárást megszüntető végzés
- tulajdonosi hozzájárulási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés
6.1.1.3. A kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
V.a. Nem lakás célú ingatlanok bérbeadása, hasznosítása - nincs ilyen
V.b. Mezőgazdasági földhaszonbérlet - nincs ilyen
V.c. Közterület használat - nincs ilyen
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V.d. Ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás - nincs ilyen
V.e. Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek, bérlakás nyilvántartás - nincs ilyen
V.f. Tulajdonosi hozzájárulás - nincs ilyen
6.1.1.4. Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő):
V.a. Nem lakás célú ingatlanok bérbeadása, hasznosítása
- bérleti szerződés
- adás-vételi szerződés
V.b. Mezőgazdasági földhaszonbérlet
- haszonbérleti szerződés
V.c. Közterület használat
- közterület használati szerződés
V.d. Ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás - nincs ilyen
V.e. Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek, bérlakás nyilvántartás
- bérleti szerződés
V.f. Tulajdonosi hozzájárulás - nincs ilyen
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6.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
Nyilvántartás
megnevezése

Nem lakás célú ingatlanok
bérbeadása, hasznosítása

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Nyilvántartás leírása

A nyilvántartás tartalmazza a
nem lakás célú ingatlan
bérbeadása, hasznosítása
kérelemhez/pályázathoz
szükséges adatokat, a
kérelmező/pályázó adatait, a
vonatkozó ingatlan adatait, a
bérbeadó adatait, a
bérbeadáshoz/hasznosításhoz
szükséges egyéb adatokat, a
licitált összeget, a
nyertes/elutasított
pályázattal/ kérelemmel
kapcsolatos adatokat,
kapcsolódó dokumentumokat

A nyilvántartás tartalmazza a
mezőgazdasági
földhaszonbérlet
kérelemhez/pályázathoz
szükséges adatokat, a
kérelmező/pályázó adatait, a

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
- Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény

Nem

Nem

- a nemzeti
vagyonról szóló
2011. évi CXCVI.
törvény
- egyes állami
tulajdonban lévő
vagyontárgyak
önkormányzatok
tulajdonába
adásáról szóló 1991.
évi XXXIII. törvény

Nem

Nem

- a Polgári
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény
- Magyarország
helyi
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

vonatkozó ingatlan adatait, a
bérbeadó adatait, a
bérbeadáshoz/hasznosításhoz
szükséges egyéb adatokat, a
licitált összeget, a
nyertes/elutasított
pályázattal/ kérelemmel
kapcsolatos adatokat,
kapcsolódó dokumentumokat,
képesítést igazoló okmányokat

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
önkormányzatairól
szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény
- a mező- és
erdőgazdasági
földek forgalmáról
szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes
rendelkezésekről és
átmeneti
szabályokról szóló
2013. évi CCXII.
törvény
- az elővásárlási és
előhaszonbérleti jog
gyakorlása
érdekében az adásvételi és a
haszonbérleti
szerződés
hirdetményi úton
történő közlésére
vonatkozó eljárási
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása
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Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
szabályokról szóló
474/2013. (XII. 12.)
Korm. rendelet

Közterület használat

A nyilvántartás tartalmazza a
közterület használathoz
szükséges kérelem adatait, az
igénylő adatait, az érintett
közterületre vonatkozó
adatokat, egyéb a közterület
használat engedélyezéséhez
szükséges adatokat, az
engedélyezés/elutasítás
vonatkozó adatait, a
közterület használat
költségeit, kapcsolódó
dokumentumokat

Ingatlanvagyon kataszteri
nyilvántartás

A nyilvántartás tartalmazza a
147/1992. (XI. 6.) Korm.
Rendelet alapján kötelezően
megadandó és
nyilvántartandó adatok körét

Nem

Nem

424

Nem

- a közigazgatási
hatósági eljárás és
szolgáltatás
általános
szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény

Nem

- az
önkormányzatok
tulajdonában lévő
ingatlanvagyon
nyilvántartási és
adatszolgáltatási
rendjéről szóló
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Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

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

Bérlakásokkal kapcsolatos
ügyek, bérlakás
nyilvántartás

A nyilvántartás tartalmazza a
kérelmező/bérlő adatait, a
bérlakással kapcsolatos
adatokat, bérleti díj
megállapításához szükséges
adatokat, a bérleti
jogviszonyra vonatkozó
adatokat, fizetési
hátralékot/felszólítást,
javítási/karbantartási
munkálatok adatait,
kapcsolódó dokumentumokat

- a lakások és
helyiségek
bérletére, valamint
az elidegenítésükre
vonatkozó egyes
szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII.
törvény
Nem

Nem

- a Polgári
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény
- a társasházakról
szóló 2003. évi
CXXXIII. törvény
- Magyarország
helyi
önkormányzatairól
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Információátadási szabályzat v2.4
Nyilvántartás
megnevezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nyilvános

Nyilvántartás leírása

(Igen/Részben/Nem)

Közhiteles

Közzététel helye

(Igen/Részben/Nem)

Jogszabályi
hivatkozás
szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény

Tulajdonosi hozzájárulás

A nyilvántartás tartalmazza a
tulajdonosi hozzájáruláshoz
szükséges adatokat, a
hozzájáruló adatait, a
hozzájárulás tárgyát,
hozzájárulás tényét,
kapcsolódó dokumentumokat

Nem

Nem

- Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény

6.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Nyilvános (I/N)

-

-

-

Átadható (I/N)

Átadható esetén az átadás
módja
(Egyszerű/Automatikus)

-
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-

Melyik nyilvántartásban
szerepel

-

Információátadási szabályzat v2.4

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid, köznapi neve

Bejelentés kelte

Átvevő

Kérelmező neve

Kérelmező címe

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Bejelentés kelte

Átvevő

Kérelmező neve

Kérelmező címe

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

I

I

I

I

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Kérelmező elérhetősége
(telefonszám, e-mail)

A lakás címe

Bejelentés/kérelem oka

Bejelentés/kérelem szöveges
leírása

Bérlő(k) neve

Bérlemény címe

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kérelmező elérhetősége
(telefonszám, e-mail)

A lakás címe

Bejelentés/kérelem oka

Bejelentés/kérelem szöveges
leírása

Bérlő(k) neve

Bérlemény címe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

I

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Bérleményben lakó
személy(ek) neve

Bérleményben lakó
személy(ek) neve

Bérleményben lakó
személy(ek) születési neve

Bérleményben lakó
személy(ek) születési neve

Bérleményben lakó
személy(ek) születési ideje

Bérleményben lakó
személy(ek) születési ideje

Bérleményben lakó
személy(ek) születési helye

Bérleményben lakó
személy(ek) születési helye

Bérleményben lakó
személy(ek) anyja neve

Bérleményben lakó
személy(ek) anyja neve

Bérleményben lakó
személy(ek) TAJ száma

Bérleményben lakó
személy(ek) TAJ száma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

I

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Bérlővel való hozzátartozói
kapcsolat

Bérlővel való hozzátartozói
kapcsolat

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
tulajdonosok nevei

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdonosok
nevei

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

I

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Lakástulajdon és lakótelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) címe

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdoni
hányad

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) szerzés ideje

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
tulajdonosok nevei

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) tulajdonosok
nevei

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat) becsült
forgalmi érték

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

I

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Üdülőtulajdon és üdülőtelektulajdon (vagy állandó, illetve
tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat) címe

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat) címe

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdoni hányad

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdoni hányad

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
szerzés ideje

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
szerzés ideje

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
ill. tartós használat)
tulajdonosok nevei

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
tulajdonosok nevei

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
becsült forgalmi érték

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
becsült forgalmi érték

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

I

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló épület (vagy állandó,
illetve tartós használat)
haszonélvezeti jog, ha van

Termőföldtulajdon
megnevezése

Termőföldtulajdon
megnevezése

Termőföldtulajdon címe

Termőföldtulajdon címe

Termőföldtulajdon tulajdoni
hányad

Termőföldtulajdon tulajdoni
hányad

Termőföldtulajdon szerzés
ideje

Termőföldtulajdon szerzés
ideje

Termőföldtulajdon
tulajdonosok nevei

Termőföldtulajdon
tulajdonosok nevei

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

I

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Termőföldtulajdon becsült
forgalmi érték

Termőföldtulajdon becsült
forgalmi érték

Termőföldtulajdon
haszonélvezeti jog, ha van

Termőföldtulajdon
haszonélvezeti jog, ha van

Személygépkocsi,
motorkerékpár típusa

Személygépkocsi,
motorkerékpár típusa

Személygépkocsi,
motorkerékpár rendszáma

Személygépkocsi,
motorkerékpár rendszáma

Személygépkocsi,
motorkerékpár szerzés ideje

Személygépkocsi,
motorkerékpár szerzés ideje

Személygépkocsi,
motorkerékpár gyártás éve

Személygépkocsi,
motorkerékpár gyártás éve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

I

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Személygépkocsi,
motorkerékpár
tulajdonos(ok) neve

Személygépkocsi,
motorkerékpár tulajdonos(ok)
neve

Személygépkocsi,
motorkerékpár becsült
forgalmi érték

Személygépkocsi,
motorkerékpár becsült
forgalmi érték

Tehergépjármű, autóbusz
típusa

Tehergépjármű, autóbusz
típusa

Tehergépjármű, autóbusz
rendszáma

Tehergépjármű, autóbusz
rendszáma

Tehergépjármű, autóbusz
szerzés ideje

Tehergépjármű, autóbusz
szerzés ideje

Tehergépjármű, autóbusz
gyártás éve

Tehergépjármű, autóbusz
gyártás éve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

435

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

I

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Tehergépjármű, autóbusz
tulajdonos(ok) neve

Tehergépjármű, autóbusz
tulajdonos(ok) neve

Tehergépjármű, autóbusz
becsült forgalmi érték

Tehergépjármű, autóbusz
becsült forgalmi érték

Vagyoni értékű jog,
földhasználat

Vagyoni értékű jog,
földhasználat

Vagyoni értékű jog,
haszonélvezeti jog

Vagyoni értékű jog,
haszonélvezeti jog

Haszonélvezeti hányad

Haszonélvezeti hányad

Vagyoni értékű jog, használati
jog/lízing, bérleti jogviszony

Vagyoni értékű jog, használati
jog/lízing, bérleti jogviszony

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

I

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Lízing szerződés kezdete

Lízing szerződés futamideje

Bérleti jogviszony kezdete

Bérlők nevei

Pénzforgalmi szolgáltató neve

Pénzforgalmi számla száma

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Lízing szerződés kezdete

Lízing szerződés futamideje

Bérleti jogviszony kezdete

Bérlők nevei

Pénzforgalmi szolgáltató neve

Pénzforgalmi számla száma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

N

N

N

N

N

I

I

I

I

I

I

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Pénzforgalmi számlán kezelt
összeg

Pénzforgalmi számlán kezelt
összeg

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Nem lakás célú
ingatlanok
bérbeadása,
hasznosítása

Gazdálkodó szervezet
megnevezése

Gazdálkodó szervezet
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Gazdálkodó szervezet
statisztikai azonosítója

Gazdálkodó szervezet
statisztikai azonosítója

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Gazdálkodó szervezet
cégjegyzékszáma

Gazdálkodó szervezet
cégjegyzékszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Gazdálkodó szervezet
székhelye

Gazdálkodó szervezet
székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Gazdálkodó szervezet
telephelye

Gazdálkodó szervezet
telephelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Gazdálkodó szervezet
adószáma

Gazdálkodó szervezet
adószáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Gazdálkodó szervezet
kamarában fennálló
tagságának azon. számát

Gazdálkodó szervezet
kamarában fennálló
tagságának azonosító számát

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Gazdálkodó szervezet
részéről eljáró vezető
tisztségviselő/cégvezető
családi és utóneve

Gazdálkodó szervezet részéről
eljáró vezető
tisztségviselő/cégvezető
családi és utóneve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Gazdálkodó szervezet
részéről eljáró vezető
tisztségviselő/cégvezető
lakóhelye

Gazdálkodó szervezet részéről
eljáró vezető
tisztségviselő/cégvezető
lakóhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Természetes személy neve

Természetes személy neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Természetes személy
születési helye

Természetes személy születési
helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Természetes személy
születési ideje

Természetes személy születési
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Természetes személy anyja
neve

Természetes személy anyja
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Természetes személy
adóazonosító jele/adószáma

Természetes személy
adóazonosító jele/adószáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Természetes személy lakcíme

Természetes személy lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Természetes személy
személyi azonosító jele

Természetes személy személyi
azonosító jele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Természetes személy
állampolgársága

Természetes személy
állampolgársága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Természetes személy Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamarában
fennálló tagságának
azonosító száma

Természetes személy Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamarában
fennálló tagságának azonosító
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Haszonbérlő előhaszonbérleti
jogosultsága

Haszonbérlő előhaszonbérleti
jogosultsága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Haszonbérlő előhaszonbérleti
jogosultságának ranghelye

Haszonbérlő előhaszonbérleti
jogosultságának ranghelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Földműves esetén
nyilvántartási száma

Földműves esetén
nyilvántartási száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Ha van, őstermelői igazolvány
száma

Ha van, őstermelői igazolvány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Mezőgazdasági és
állattenyésztési
képesítésének ténye

Mezőgazdasági és
állattenyésztési képesítésének
ténye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Település ahol az ingatlan
található

Település ahol az ingatlan
található

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan helyrajzi száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Ingatlan nyilvántartott
művelési ága

Ingatlan nyilvántartott
művelési ága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Ingatlan területi nagysága

Ingatlan területi nagysága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Tiszta jövedelmi értéke (AK)

Tiszta jövedelmi értéke (AK)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Ingatlant terhelt jogok és
tények

Ingatlant terhelt jogok és
tények

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Használat kezdő időpontja

Használat kezdő időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Használat időtartama

Használat időtartama

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Haszonbérleti díj

Haszonbérleti díj

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Haszonbérleti díj
megfizetésének határideje

Haszonbérleti díj
megfizetésének határideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Természetben történő
teljesítés esetén haszonbér
mértéke/mennyisége

Természetben történő
teljesítés esetén haszonbér
mértéke/mennyisége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Intézmény székhelye

Intézmény székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Intézmény képviselője

Intézmény képviselője

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Intézmény törzsszáma

Intézmény törzsszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Intézmény adóigazgatási
azonosító száma

Intézmény adóigazgatási
azonosító száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Intézmény bankszámlaszáma

Intézmény bankszámlaszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Intézmény statisztikai
számjele

Intézmény statisztikai
számjele

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Mezőgazdasági
földhaszonbérlet

Igénylő neve

Igénylő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Igénylő telefonszáma

Igénylő telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Igénylő címe/székhelye

Igénylő címe/székhelye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Igénylő e-mail címe

Igénylő email címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Igénylő bankszámla száma

Igénylő bankszámla száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Igénylő számlavezető
fiókjának neve

Igénylő számlavezető
fiókjának neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Igénylő cégjegyzékszáma

Igénylő cégjegyzékszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Igénylő adóigazgatási
azonosító száma

Igénylő adóigazgatási
azonosító száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Igénylő születési helye

Igénylő születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Igénylő születési ideje

Igénylő születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Igénylő anyja neve

Igénylő anyja neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Igénylő szig. száma

Igénylő személyi igazolvány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Igénylő vállalkozói igazolvány
száma

Igénylő vállalkozói igazolvány
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Használat ideje

Használat ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Közterület használat célja

Közterület használat célja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A kért közterület nagysága

A kért közterület nagysága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A kért közterület helyének
pontos leírása

A kért közterület helyének
pontos leírása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A kért terület előzőleg kiadott
engedély száma

A kért terület előzőleg kiadott
engedély száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Létesítmény megnevezése

Létesítmény megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Építési munka jellege

Építési munka jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A létesítmény építési
engedélyét kiadó neve

A létesítmény építési
engedélyét kiadó neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A létesítmény építési
engedélyét kiadó címe

A létesítmény építési
engedélyét kiadó címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A létesítmény építési
engedélyét kiadó
ügyiratszáma

A létesítmény építési
engedélyét kiadó
ügyiratszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A létesítmény építési
engedélyét kiadó kelte

A létesítmény építési
engedélyét kiadó kelte

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A közút, közterület
helyreállítási költségének
vállalási összege

A közút, közterület
helyreállítási költségének
vállalási összege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Bontandó burkolat (útpálya,
járda, szegély, zöldterület,
egyéb)

Bontandó burkolat (útpálya,
járda, szegély, zöldterület,
egyéb)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Forgalomkorlátozás ideje

Forgalomkorlátozás ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Forgalomtól elzárt terület
nagysága

Forgalomtól elzárt terület
nagysága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Burkolat neme

Burkolat neme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A helyreállításért felelős neve

A helyreállításért felelős neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A helyreállításért felelős címe

A helyreállításért felelős címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat
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Adat rövid, köznapi neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A helyreállításért felelős
telefonszáma

A helyreállításért felelős
telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A kezelői hozzájárulást kérő
kivitelező felelős
építésvezetőjének neve

A kezelői hozzájárulást kérő
kivitelező felelős
építésvezetőjének neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A kezelői hozzájárulást kérő
kivitelező felelős
építésvezetőjének címe

A kezelői hozzájárulást kérő
kivitelező felelős
építésvezetőjének címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

A kezelői hozzájárulást kérő
kivitelező felelős
építésvezetőjének
telefonszáma

A kezelői hozzájárulást kérő
kivitelező felelős
építésvezetőjének
telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Közterület használat

Szerv megnevezése

Szerv megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Szám

Szám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Kérelmező neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kérelmező neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Kérelmező születési neve

Kérelmező születési neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Kérelmező állományviszonya

Kérelmező állományviszonya

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Kérelmező beosztása,
rendfokozata

Kérelmező beosztása,
rendfokozata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Kérelmező jelenlegi
beosztásának kezdeti
időpontja

Kérelmező jelenlegi
beosztásának kezdeti
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Kérelmező születési helye,
ideje

Kérelmező születési helye,
ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Kérelmező anyja leánykori
neve

Kérelmező anyja leánykori
neve

Kérelmező személyi
igazolvány száma

Kérelmező személyi igazolvány
száma

Elsődleges

-

N

Kérelmező munkahelyi
telefonszáma

Kérelmező munkahelyi
telefonszáma

Elsődleges

-

Belügyi jogviszony kezdete

Belügyi jogviszony kezdete

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Családi állapot

Családi állapot

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Házastárs (élettárs) neve

Házastárs (élettárs) neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Házastárs (élettárs)
munkahelye

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Házastárs (élettárs)
munkahelye

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Kérelmező telefonszáma

Kérelmező telefonszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Belügyi dolgozó házastárs
(élettárs) esetén a házastárs
(élettárs) állományviszonya,
beosztása, rendfokozata

Belügyi dolgozó házastárs
(élettárs) esetén a házastárs
(élettárs) állományviszonya,
beosztása, rendfokozata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Foglalkoztatási
jogviszonyának kezdete

Foglalkoztatási jogviszonyának
kezdete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

A kérelmezőnek vagy
házastársának (élettársának)
más belügyi szervnél
benyújtott lakás bérbeadás
iránti kérelme van/nincs
A kérelmező vagy házastársa
(élettársa) korábban belügyi
rendelkezésű lakásbérleti
jogviszonyával rendelkezett-e

A kérelmezőnek vagy
házastársának (élettársának)
más belügyi szervnél
benyújtott lakás bérbeadás
iránti kérelme van/nincs
A kérelmező vagy házastársa
(élettársa) korábban belügyi
rendelkezésű lakásbérleti
jogviszonyával rendelkezett-e

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Elsődleges

-
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N

I
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Adat rövid, köznapi neve

A lakás címe

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A lakás címe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Bérleti jogviszony ideje

Bérleti jogviszony ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

A kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) neve

A kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

A kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési helye

A kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

A kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési ideje

A kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) születési ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

A kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) rokoni kapcsolat

A kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) rokoni kapcsolat

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

A kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) az együttélés
jogcíme

A kérelmező jelenlegi
lakóhelye

A kérelmező jelenlegi
lakóhelye

Elsődleges

-

N

A kérelmező jelenlegi
lakóhelye személyi tulajdonú
(társasház| családi ház),
önkormányzati bérlakás,
belügyi rendelkezésű
bérlakás, más szerv
rendelkezésében álló lakás,
egyéb

A kérelmező jelenlegi
lakóhelye személyi tulajdonú
(társasház, családi ház),
önkormányzati bérlakás,
belügyi rendelkezésű bérlakás,
más szerv rendelkezésében
álló lakás, egyéb

Elsődleges

-

A kérelmező jogcíme

A kérelmező jogcíme

Elsődleges

A kérelmező jelenlegi
lakóhelyének tulajdoni
hányada

A kérelmező jelenlegi
lakóhelyének tulajdoni
hányada

Elsődleges
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelmezővel együtt lakó
személy(ek) az együttélés
jogcíme

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

I
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Adat rövid, köznapi neve

A kérelmező tartózkodási
helye

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A kérelmező tartózkodási
helye

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

A bejelentkezés időpontja

A bejelentkezés időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

A lakáshasználat minősége

A lakáshasználat minősége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

A bejelentkezés oka

A bejelentkezés oka

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

A kérelmezővel együtt
költöző személyek neve

A kérelmezővel együtt költöző
személyek neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

A kérelmezővel együtt
költöző személyek születési
helye

A kérelmezővel együtt költöző
személyek születési helye

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

A kérelmezővel együtt
költöző személyek születési
ideje

A kérelmezővel együtt költöző
személyek születési ideje

A kérelmezővel együtt
költöző személyek anyja neve

A kérelmezővel együtt költöző
személyek anyja neve

Elsődleges

-

N

A kérelmezővel együtt
költöző személyek rokoni
kapcsolat

A kérelmezővel együtt költöző
személyek rokoni kapcsolat

Elsődleges

-

A kérelem rövid indoklása

A kérelem rövid indoklása

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

I

Bérelt lakás címe

Bérelt lakás címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Bérelt lakás komfortja

Bérelt lakás komfortja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Bérelt lakás alapterülete

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Bérelt lakás alapterülete

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Havi bérletidíj mértéke

Havi bérletidíj mértéke

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Személygépkocsi tároló havi
bérleti díja

Személygépkocsi tároló havi
bérleti díja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Bérleti jogviszony ideje

Bérleti jogviszony ideje

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Bérleti jogviszony kezdete

Bérleti jogviszony kezdete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Bérleti jogviszony vége

Bérleti jogviszony vége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Bérletidíj kifizetésének
határideje

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Bérletidíj kifizetésének
határideje

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Fizetési hátralék

Fizetési hátralék

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Fizetési felszólítás

Fizetési felszólítás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Bérleti jogviszony
meghosszabbítása

Bérleti jogviszony
meghosszabbítása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Karbantartási/javítási
munkálatok ideje (dátum)

Karbantartási/javítási
munkálatok ideje (dátum)

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

Szereléssel, javítással,
cserével kapcsolatos
problémák

Szereléssel, javítással, cserével
kapcsolatos problémák

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Bérlakásokkal
kapcsolatos ügyek,
bérlakás nyilvántartás

-

N

I

Egyszerű

Tulajdonosi
hozzájárulás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Tulajdonosi
hozzájárulás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Tulajdonosi
hozzájárulás

Felmerült problémák rövid
leírása

Felmerült problémák rövid
leírása

Közművekkel kapcsolatos
problémák

Közművekkel kapcsolatos
problémák

Elsődleges

-

N

Karbantartási/javítási
munkálatok költsége

Karbantartási/javítási
munkálatok költsége

Elsődleges

-

Hozzájáruló neve

Hozzájáruló neve

Elsődleges

Hozzájáruló születési helye

Hozzájáruló születési helye

Hozzájáruló születési ideje

Hozzájáruló születési ideje

Elsődleges
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Hozzájáruló lakcíme

Hozzájáruló lakcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Tulajdonosi
hozzájárulás

Hozzájáruló
személyigazolvány száma

Hozzájáruló
személyigazolvány száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Tulajdonosi
hozzájárulás

Illetékes földhivatal
megnevezése

Illetékes földhivatal
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Tulajdonosi
hozzájárulás

Ingatlan címe

Ingatlan címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Tulajdonosi
hozzájárulás

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan helyrajzi száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Tulajdonosi
hozzájárulás

Hozzájárulás oka

Hozzájárulás oka

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Tulajdonosi
hozzájárulás
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Adat rövid, köznapi neve

Hozzájárulás ténye

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Hozzájárulás ténye

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Tulajdonosi
hozzájárulás

HRSZ

Helyrajzi szám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

IJELL

Ingatlanjelleg

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 01

Az ingatlan megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 02

Az ingatlan címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 03

Helység azonosító törzsszáma,
neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

I 04

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Út, utca, házszám

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 05

Út, utca, házszám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 06

Az ingatlan országa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 07

Az ingatlan fekvése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 08

A földrészlet nagysága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 09

A földrészlet tulajdonjoga

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 10

A vagyon jellege

I 11

Az ingatlan
forgalomképessége

Elsődleges

-

N

I 12

A területen lévő épületek,
építmények

Elsődleges

-

I 13

Kulturális örökségvédelmi és
természetvédelmi védettség

Elsődleges

-

I

I 14

A tulajdonszerzés jogcíme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 15

A tulajdonba kerülés
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 16

A tulajdoni hányad jelzése

I 17

Ingatlanra bejegyzett jogok és
tények

Elsődleges

-

N

I 18

Ingatlanra bejegyzett jogok és
tények

Elsődleges

-

I 19

Ingatlanra bejegyzett jogok és
tények

Elsődleges

-

I 20

Ingatlanra bejegyzett jogok és
tények

Elsődleges

-

N

I 21

Ingatlanra bejegyzett jogok és
tények

Elsődleges

-

N
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Ingatlanra bejegyzett jogok és
tények

I 23

Ingatlanra bejegyzett jogok és
tények

Elsődleges

-

N

I 24

Ingatlanra bejegyzett jogok és
tények

Elsődleges

-

I 25

Ingatlanra bejegyzett jogok és
tények

Elsődleges

-

I 26

Ingatlanra bejegyzett jogok és
tények

Elsődleges

-

N

I 27.001

Résztulajdonos neve, címe,
kizárólagos tulajdona,
tulajdoni hányada

Elsődleges

-

N

466

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I 22

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Résztulajdonos neve, címe,
kizárólagos tulajdona,
tulajdoni hányada

I 27.003

Résztulajdonos neve, címe,
kizárólagos tulajdona,
tulajdoni hányada

Elsődleges

-

N

I 27.004

Résztulajdonos neve, címe,
kizárólagos tulajdona,
tulajdoni hányada

Elsődleges

-

I 28

Vagyonkezelő kód, név, cím

Elsődleges

-

I 29

Üzemeltetési szolgáltatást
ellátó kód, név, cím

Elsődleges

-

N

I 30

Üzemeltetésre átadott

Elsődleges

-

N
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I 27.002

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

I 31.0

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Könyv szerinti bruttó érték

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 31.1

Bruttó érték változások

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 32

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I 33

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 01

A földrészlet rendeltetése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 02

A művelési ág jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

468

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

F 03

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A földrészlet nagysága

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 04

A terület aranykorona értéke

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 05

A művelés alól kivett egyéb
földterület jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 06

A telek jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 07

Beépítettség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 08

Beépítési mód

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

469

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 09

A telek beépítettségi foka

F 10

OTÉK, fővárosi és helyi
rendelet szerinti építési
övezet

Elsődleges

-

N

F 11

Villanyellátottság

Elsődleges

-

F 12

Ivóvízellátás

Elsődleges

-

I

F 13

Szennyvíz-elvezetés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 14

Csapadékvíz-elvezetés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

470

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

F 15

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Tűzivízvezeték

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 16

Gázellátás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 17.0

Könyv szerinti érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 17.1

Bruttó érték változások

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

F 18

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Z 01

A zöldrészlet jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

471

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Játszótér, tornapálya,
pihenőhely száma

Z 03

Játszótér, tornapálya,
pihenőhely területe

Elsődleges

-

N

Z 04

Közpark virágos területe

Elsődleges

-

Z 05

Közpark füves, cserjés, ligetes
területe

Elsődleges

-

Z 06

Közpark kerti burkolatú
területe

Elsődleges

-

N

Z 07

Közpark egyéb területe

Elsődleges

-

N

472

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Z 02

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Z 08

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Gondozott terület

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Z 09

Gondozatlan terület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Z 10

Szilárd burkolatú út-tér-sétány

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Z 11

Lépcső

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Z 12

Támfal

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Z 13

Medence

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

473

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Z 14

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Homokozó

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Z 15

WC

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Z 16

Öntöző hálózattal ellátott

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Z 17.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Z 17.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Z 18.

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

474

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Z 19.

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Állagmutató

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 01

Víz, vízfolyás megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 02

Víz, vízfolyás jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 03

Víz, vízfolyás területi
jelentősége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 04

Víz, vízfolyás hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 05

Víz, vízfolyás torkolati
vízszállító képesség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

475

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

V 06

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Víz, vízfolyás megnevezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 07

Víz, vízfolyás jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 08

Víz, vízfolyás max. vízfelülete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 09

Víz, vízfolyás max. térfogata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 10

Vízelvezető árok fajtája

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 11

Vízelvezető árok fajtája hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

476

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

V 12

Elválasztott rendszerű zárt
csapadékcsatorna gerincvezet
ék hossza

V 13

Elválasztott rendszerű zárt
csapadékcsatorna
bekötővezetékek hossza

Elsődleges

-

N

V 14

Árvízvéd. mű védelmi töltés
besorolása.

Elsődleges

-

V 15

Árvízvéd. mű hossza

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

V 16

Árvízvédelmi fal besorolása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 17

Árvízvédelmi fal hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

477

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 18

Árvízvédelmi fal műtárgyak

V 19

Belvízvéd. mű ideiglenes
szivattyútelep

Elsődleges

-

N

V 20

Belvízvéd. mű állandó
szivattyútelep

Elsődleges

-

V 21

Belvízvéd. mű műtárgyak

Elsődleges

-

I

V 22

Egyéb létesítmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 23.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

478

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

V 23.1

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Bruttó érték változás

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 24

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 25

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 25

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 26

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 27

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

479

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

V 28

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Egyéb helyrajzi számok

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 24

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 26

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 28

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

V 30

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Vmegj

Egyéb megjegyzések

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

480

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

U1 01

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A közlekedési terület
megnevezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 02

Rendeltetés, útkategória

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 03

Kezdő és vég csomópont

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 04

Kiépített hossz.

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 05

Kiépített átlagos burkolatszélesség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 06

Kiépített út burkolt területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

481

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

U1 07

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Burkolat anyaga

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 08

Kiépített út hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 09.1

Kiépítetlen terület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 09.2

Egyéb terület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 10

Repülőtéri kifutópálya
területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 11

Repülőtéri gurulóutak és
forgalmi előterek területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

482

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

U1 13

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Közvilágítás

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 14

Víztelenítés módja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 15

Víztelenítés hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 16

Kiépített parkoló, pihenőhely
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 17

Kiépített parkoló, pihenőhely
területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 18

Kerékpárút, közös gyalog- és
kerékpárút hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

483

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

U1 19

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kiépített parkoló, pihenőhely
területe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 20

Járda, gyalogút jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 21

Járda, gyalogút hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 22

Járda, gyalogút átl. szélesség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 23

Járda, gyalogút területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 24

Kikötő rézsűs rakodótér

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

484

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 25

Kikötő teljes terület

U1 26.0

Kiépített út, vasút: Könyv
szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

U1 26.1

Kiépített út, vasút: Bruttó
érték változások

Elsődleges

-

U1 27

Kiépített út, vasút: Becsült
érték

Elsődleges

-

U1 28

Kiépített út, vasút:
Állagmutató

Elsődleges

-

N

U1 29.0

Kerékpárút, közös gyalog- és
kerékpárút: Könyv szerinti
bruttó érték

Elsődleges

-

N

485

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Kerékpárút, közös gyalog- és
kerékpárút: Bruttó érték
változások

U1 30

Kerékpárút, közös gyalog- és
kerékpárút: Becsült érték

Elsődleges

-

N

U1 31

Kerékpárút, közös gyalog- és
kerékpárút: Állagmutató

Elsődleges

-

U1 32.0

Járda, gyalogút: Könyv szerinti
bruttó érték

Elsődleges

-

U1 32.1

Járda, gyalogút: Bruttó érték
változások

Elsődleges

-

N

U1 33

Járda, gyalogút: Becsült érték

Elsődleges

-

N

486

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

U1 29.1

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U1 34

Járda, gyalogút: Állagmutató

U1 35.0

Kiépített parkoló, egyéb:
Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

U1 35.1

Kiépített parkoló, egyéb:
Bruttó érték változások

Elsődleges

-

U1 36

Kiépített parkoló, egyéb:
Becsült érték

Elsődleges

-

U1 37

Kiépített parkoló, egyéb:
Állagmutató

Elsődleges

-

N

U2 01

A közlekedési terület
megnevezése

Elsődleges

-

N

487

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 02

Rendeltetés, útkategória

U2 04.1

Kiépített hossz U1 lap 07 sor
1. kód szerint

Elsődleges

-

N

U2 04.2

Kiépített hossz U1 lap 07 sor
2. kód szerint

Elsődleges

-

U2 04.3

Kiépített hossz U1 lap 07 sor
3. kód szerint

Elsődleges

-

U2 04.4

Kiépített hossz U1 lap 07 sor
4. kód szerint

Elsődleges

-

N

U2 04.5

Kiépített hossz U1 lap 07 sor
5. kód szerint

Elsődleges

-

N

488

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 04

Kiépített hossz összesen
(U.04.1-U 04.5)

U2 05

Kiépített átlagos burkolatszélesség

Elsődleges

-

N

U2 06

Kiépített út burkolt területe

Elsődleges

-

U2 08

Kiépítetlen út hossza

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

U2 09

Kiépítetlen terület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 10

Repülőtéri futópálya területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

489

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

U2 11

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Repülőtéri gurulóutak és
forgalmi előterek területe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 13

Közvilágítás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 15.1

Víztelenítés hossza U1 lap 14.
sor 1. kód szerint

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 15.2

Víztelenítés hossza U1 lap 14.
sor 2. kód szerint

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 15.3

Víztelenítés hossza U1 lap 14.
sor 3. kód szerint

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 15.4

Víztelenítés hossza U1 lap 14.
sor 4. kód szerint

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

490

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Víztelenítés hossza U1 lap 14.
sor 5. kód szerint

U2 15.6

Víztelenítés hossza U1 lap 14.
sor 6. kód szerint

Elsődleges

-

N

U2 15.7

Víztelenítés hossza U1 lap 14.
sor 7. kód szerint

Elsődleges

-

U2 15

Víztelenítés hossza összesen
(15.1-15.7)

Elsődleges

-

U2 16

Kiépített parkoló, pihenőhely
száma

Elsődleges

-

N

U2 17

Kiépített parkoló, pihenőhely
területe

Elsődleges

-

N

491

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

U2 15.5

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Kerékpár út, közös gyalog- és
kerékpárút hossza

U2 19

Kerékpár út, közös gyalog- és
kerékpárút területe

Elsődleges

-

N

U2 20

Járda, gyalogút kiépített
hossza

Elsődleges

-

U2 21

Járda, gyalogút kiépítetlen
hossza

Elsődleges

-

U2 22

Járda, gyalogút átlagos
szélesség

Elsődleges

-

N

U2 23

Járda, gyalogút területe

Elsődleges

-

N

492

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

U2 18

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 24

Kikötő rézsűs rakodótér

U2 25

Kikötő rézsűs rakodótér teljes
terület

Elsődleges

-

N

U2 26.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

U2 26.1

Bruttó érték változások

Elsődleges

-

I

U2 27

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 28

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

U2 28

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Egyéb helyrajzi számok

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 30

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 32

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 34

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 29

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 31

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

U2 33

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Egyéb helyrajzi számok

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

U2 35

Egyéb helyrajzi számok

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 01

A temető megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 02

A temető jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 03

A temető használat szerint

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 04

Ravatalozó épület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

T 05

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Ravatalozó hűtőházzal

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 06

Hűtőház

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 07

Boncoló-helyiségcsoport

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 08

Krematórium

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 09

Illemhely

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 10

Burkolt út

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

T 11

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kerítés

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 12

Vízvételi lehetőség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 13

Közvilágítás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 14.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 14.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

T 15

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

T 16

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Állagmutató

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Tmegj

Egyéb megjegyzések

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 01

Az épület funkció szerinti
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 02

Az épület címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 03

Rendeltetéstől eltérő
használat

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 04

Az épület forgalomképessége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

E 05

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Az építés éve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 06

Az utolsó felújítás éve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 07

Beépített alapterület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 08

Szintek száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 09

Szintek nettó területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 10

Pinceszint területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

E 11

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Függőleges teherhordó
szerkezet

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 12

Az épület tetőszerkezete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 13

Tetőtéri beépítettség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 14

Az épület állapota

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 15

A fűtési rendszere

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 16

Melegvíz-ellátás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

E 17

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Egyéb ellátottság

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 18

Felvonók száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 19

Hulladéktárolás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 20

Közös helyiségek, közlekedők

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 21

Közös helyiségek, közlekedők

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 22

Lakások száma összesen

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 23

Lakások száma összesen

E 24

Lakásokból önkormányzati
tulajdon db

Elsődleges

-

N

E 25

Lakásokból önkormányzati
tulajdon m2

Elsődleges

-

E 26

Nem lakás célú helyiségek
összesen db

Elsődleges

-

E 27

Nem lakás célú helyiségek
összesen m2

Elsődleges

-

N

E 28

Nem lakás célú helyiségekből
önkorm. Tulajdon db

Elsődleges

-

N
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 29

Nem lakás célú helyiségekből
önkorm. Tulajdon m2

E 30

Nem lakás célú helyiségekből
polgári védelem helyisége db

Elsődleges

-

N

E 31

Nem lakás célú helyiségekből
polgári védelem helyisége m2

Elsődleges

-

Emegj1

Egyéb megjegyzések

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

E 32.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 32.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

503

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

E 33

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Becsült érték

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 34

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Emegj2

Egyéb megjegyzések

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 01

Az épület funkció szerinti
megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 02

Az épület címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 03

Rendeltetéstől eltérő
használat

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

504
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Rendeltetési egység
azonosítója

N 05

Rendeltetési egység
természetes mérőszáma

Elsődleges

-

N

N 06

Kapacitás

Elsődleges

-

N 07

Az épület forgalomképessége

Elsődleges

-

N 08

A fő funkció helyiségei
összesen

Elsődleges

-

N

N 09.1

Főfunkció helyiségei

Elsődleges

-

N

505

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N 04

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 11.1

Kiszolgálóhelyiségek összesen

N 11.2

Kiszolgálóhelyiségek,
tanműhely

Elsődleges

-

N

N 11.3

Kiszolgálóhelyiségek,
tornaterem

Elsődleges

-

N 11.4

Kiszolgálóhelyiségek, uszoda

Elsődleges

-

I

N 13

Sportpályák száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 14

Sportpályák nagysága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

506
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 15

TH alapító okiratban a külön
tulajdon alapterülete

N 16

TH alapító okiratban a közös
tulajdoni hányad

Elsődleges

-

N

N 17

Külön tulajdon rendeltetése,
forgalomképessége

Elsődleges

-

N 18

Az építés éve

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

N 19

Az utolsó felújítás éve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 20

Beépített alapterület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

N 21

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Szintek száma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 22

Szintek összes nettó területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 23

Pinceszint területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 24

Függőleges teherhordó
szerkezet

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 25

Az épület tetőszerkezete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 26

Tetőtéri beépítettség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

508
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Adat rövid, köznapi neve

N 27

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Az épület állapota

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 28

A fűtés rendszere

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 29

Melegvíz-ellátás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 30

Egyéb ellátottság

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 31

Felvonók, mozgólépcsők
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N 32

Akadálymentességi
követelményeknek való
megfelelőség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

509
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Adat rövid, köznapi neve

E 33.0

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Könyv szerinti bruttó érték

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 33.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 34.0

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

E 35.

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 01

Rendeltetése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 02

Rendeltetéstől eltérő
használat

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

R 03

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Az építés éve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 04

Az utolsó felújítás éve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 05

Beépített alapterület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 06

Szintek száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 07

Szintek összes nettó területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 08

Pince területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

R 09

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Függőleges teherhordó
szerkezet

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 10

Az épület tetőszerkezete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 11

Az épület állapota

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 12

A fűtés rendszere

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 13

Melegvíz-ellátás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 14

Egyéb ellátottság

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

R 15

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Hulladéktárolás

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 16

Környezetszennyezés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 17

TH alapító okirat szerint
a külön tulajdon alapterülete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 18

TH alapító okirat szerint
a közös tulajdoni hányada

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 19

A külön tulajdon rendeltetése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 20

- forgalomképessége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

513
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Adat rövid, köznapi neve

R 21.0

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Könyv szerinti bruttó érték

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 21.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 22

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

R 23

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

D 01

A melléképület rendeltetése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

D 02

Az építési éve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

514
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Adat rövid, köznapi neve

D 03

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Az utolsó felújítás éve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

D 04

Beépített alapterület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

D 05

Összes nettó területe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

D 06

Az épület állapota

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

D 07

Fűtési rendszere

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

D 08

Vízellátottsága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

515

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

D 09

A melléképületben lévő
helyiségek száma

D 10

Melléképítmények
rendeltetése

Elsődleges

-

N

D 11

Melléképítmények száma

Elsődleges

-

Dmegj

Egyéb megjegyzések

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

D 12.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

D 12.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

516
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Adat rövid, köznapi neve

D 13

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Becsült érték

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

D 14

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 01

Felszíni - vízkivétel kapacitás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 02

Felszín alatti kutak száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 03

Felszín alatti kutak kapacitása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 04

Felszín alatti karsztvíz aknák
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

K 05

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Felszín alatti karsztvíz aknák
kapacitása

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 06

Felszín alatti forrásfogl. száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 07

Felszín alatti forrásfogl.
kapacitása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 08

Vízátvétel kapacitása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 09

Üzembe helyezési idő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 10

Gépház - kapacitása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

K 11

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Gépház - üzembe helyezési
idő

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 12

Vízkezelő egység - kapacitása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 13

Vízkezelő egység - üzembe
helyezési idő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 14

Vízátemelő - kapacitása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 15

Vízátemelő - üzembe
helyezési idő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 16

Hidrofor - kapacitása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

519

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

K 17

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Víztorony - térfogata

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 18

Medence - térfogata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 19

Üzembe helyezési idő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 20

Főnyomó vezeték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 21

Elosztó vezeték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 22

Bekötővezeték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

520
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Adat rövid, köznapi neve

K 23

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Bekötések

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K24

Vízmérők

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 25.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 25.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 26

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 27

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

521
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Adat rövid, köznapi neve

K 28

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Szennyvíztisztító technológia

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 29

Szennyvíztisztító kapacitása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 30

Szennyvíztisztító üzembe
helyezési idő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 31

Átemelő típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 32

Átemelő kapacitása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 33

Átemelő emelési magassága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

522
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Adat rövid, köznapi neve

K 34

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Átemelő üzembe helyezési idő

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 35

Csatorna rendszere

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 36

Csatorna gravitációs - hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 37

Szennyvízfőgy. csat. vákuumos
- hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 38

Szennyvízfőgy. csat. nyomott hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 39

Szennyvízfőgy. csat. üzembe
helyezési idő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

K 40

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Gyűjtőcsatorna hossza

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 41

Bekötőcsatorna hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 42

Bekötőcsatorna bekötések
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 43.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 43.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 44

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

524
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

K 45

Állagmutató

H 01

A hőtermelő létesítmény
neve, jele

Elsődleges

-

N

H 02

A hőtermelő létesítmény
névleges csúcskapacitása

Elsődleges

-

H 03

A hőtermelő létesítmény
tényleges fogyasztás

Elsődleges

-

H 04

A hőtermelő létesítmény
üzembe helyezési idő

Elsődleges

-

N

H 05

A hőellátás módja

Elsődleges

-

N

525

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

H 06

A hőközpont jellege

H 07

A hőközpont névleges
kapacitása

Elsődleges

-

N

H 08

A hőközpont fogyasztás

Elsődleges

-

H 09

A hőközpont üzembe
helyezési idő

Elsődleges

-

I

H 10

A hőfogadó állomás száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

H 11

A hőfogadó állomás névleges
kapacitása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

H 12

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A hőfogadó állomás
fogyasztás

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

H 13

Gerincvezeték hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

H 14

Gerincvezeték üzembe
helyezési idő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

H 15

Elosztó vezeték hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

H 16

Elosztó vezeték üzembe
helyezési idő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

H 17

Bekötővezeték hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

527
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Adat rövid, köznapi neve

H 18.0

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

H 18.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

H 19

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

H 20

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 01

Neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 02

Jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

528
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Adat rövid, köznapi neve

S 03

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Strand területe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 04

Vízbeszerzés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 05

Kutak száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 06

Friss vízigény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 07

Vízkivételi kapacitás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 08

Vízforgatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

529
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Adat rövid, köznapi neve

S 09

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Medence típusa

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 10

Medence hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 11

Medence alapterülete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 12

Medence térfogata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 13.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 13.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

530
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Adat rövid, köznapi neve

S 14

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Becsült érték

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

S 15

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

O 01

Rendeltetése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

O 02

A sportlétesítmény
befogadóképessége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

O 03

A sportlétesítmény jellemzője

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

O 04

A sportpályák száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

531
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Adat rövid, köznapi neve

O 05

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A sportpálya rendeltetése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

O 06

A sportpálya nagysága

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

O 07

A pálya burkolata, talaja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

O 08

A fedett pálya minősítése,
fokozata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

O 09

Öltözők száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

O 10

Egyéb kiszolgáló
létesítmények száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

O 11.1

Egyéb kiszolgáló létesítmény
funkciója

O 11.2

Egyéb kiszolgáló
létesítmények funkciója

Elsődleges

-

N

O 12

Egyéb kiszolgáló
létesítmények területe

Elsődleges

-

O 13.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

O 13.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

O 14

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

O 15

Állagmutató

Y 01

A műtárgy megnevezése,
egyéb helymeghatározása

Elsődleges

-

N

Y 02

A műtárgy ingatlanjelleg
azonosítója

Elsődleges

-

Y 03

A műtárgy rendeltetése

Elsődleges

-

I

Y 04

Áthidalt akadály

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Y 05

Az építés éve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Y 06

Az utolsó felújítás éve

Y 07

A műtárgy felülete szegélyek
külső oldala közötti távolság

Elsődleges

-

N

Y 08

A műtárgy felülete
szegélyhossz

Elsődleges

-

Y 09

A műtárgy felülete teljes
felület

Elsődleges

-

Y 10

Műtárgy kocsipálya felülete
szegélyek belső oldala közötti
távolság

Elsődleges

-

N

Y 11

Műtárgy kocsipálya felülete
szegélyhossz

Elsődleges

-

N
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Műtárgy kocsipálya felülete
felület

Y 13

Átvezetett sávok gyalogjárda
szélessége

Elsődleges

-

N

Y 14

Átvezetett sávok forgalmi sáv
száma

Elsődleges

-

Y 15

Átvezetett sávok forgalmi sáv
szélessége

Elsődleges

-

Y 16

Átvezetett sávok kerékpársáv
szélessége

Elsődleges

-

N

Y 17

Aluljáró közlekedő tér

Elsődleges

-

N

536

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Y 12

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Y 18

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Műtárgy teherbírása

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Y 19

Műtárgy felszerkezet anyaga

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Y 20.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Y 20.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Y 21

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Y 22

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

P 01

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Az építmény azonosítója

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 02

Kerítés hossza

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 03

Garázs alapterülete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 04

Garázs álláshelyek száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 05

Üzemanyag-tároló tartály
tartályok száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 06

Üzemanyag-tároló tartály
térfogata

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

Légoltalmi óvóhely
alapterülete

P 08

Légoltalmi óvóhely befogadó
képessége

Elsődleges

-

N

P 09

Kilátótorony magassága

Elsődleges

-

P 10

Rádió, TV adótorony
magassága

Elsődleges

-

P 11

Rádió, TV adótorony
kapacitása

Elsődleges

-

N

P 12

Transzformátorház

Elsődleges

-

N
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(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

P 07

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

P 13

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Szabadtéri színpad
befogadóképessége

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 14

Kertmozi befogadóképessége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 15

Köztéri műalkotás neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 16

Köztéri műalkotás jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 17

A köztéri műalkotás
törzsszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 18

Udvari fürdőmedence

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

540

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

P 19

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kábeltelevízió-hálózat

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 20

Egyéb

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 21.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 21.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 22

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

P 23

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

541

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 01

A lakás postai címe

L 02

Ingatlanon belül épület jele
lépcsőház emelet ajtó

Elsődleges

-

N

L 03

Társasházi alapító okirat
szerint a lakás alapterülete

Elsődleges

-

L 04

Társasházi alapító okirat
szerint a közös tulajdoni
hányada

Elsődleges

-

I

L 05

Lakásból résztulajdon

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 06

A lakás forgalomképessége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

542

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

L 07

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

A lakás komfortfokozata

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 08

Közműellátottság

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 09

Vízmérővel való ellátottság

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 10

Fűtési mód

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 11

Melegvíz-ellátottság

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 12

Lakóhelyiségek szoba

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 14

Lakóhelyiségek szoba
hálófülkével

L 16

Lakóhelyiségek szoba
étkezőfülkével

Elsődleges

-

N

L 18

Lakóhelyiségek szoba
étkezőfülkével

Elsődleges

-

L 20

Lakóhelyiségek félszoba

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

L 22

Lakóhelyiségek hall

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 24

Lakóhelyiségek lakó előtér

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

544
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 26

Főzőhelyiség fajtája

L 28

Egészségügyi helyiség
Fürdőhelyiség fajtája

Elsődleges

-

N

L 30

Egészségügyi helyiség
Fürdőhelyiség fajtája

Elsődleges

-

L 31

Egészségügyi helyiség WC

Elsődleges

-

I

L 33

Közlekedési helyiség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 34

Tároló helyiség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

L 36

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Műterem területe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 37

Egyéb helyiség

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 39

A lakáshoz tartozó külső
tartózkodók

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 40

A lakás területe összesen

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 41

A lakás hasznos alapterülete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 42.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

L 42.1

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Bruttó érték változás

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 43

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

L 44

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 01

A helyiség postai címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 02

Ingatlanon belül épület jele,
lépcsőház, emelet ajtó

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 03

A helyiség megnevezése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 04

A helyiség rendeltetése

B 05

Társasházi alapító okirat
szerint a helyiség alapterülete

Elsődleges

-

N

B 06

Társasházi alapító okirat
szerint közös tulajdoni
hányada

Elsődleges

-

B 07

Helyiség(csoportból)
résztulajdon

Elsődleges

-

I

B 08

A helyiség forgalomképessége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 09

A fő funkció helyisége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

B 10

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

alapterülete

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 11

Kiszolgálóhelyiségek

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 12

alapterülete

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 13

Alapterület összesen

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 14

Közműellátottság

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 15

Vízmérővel való ellátottság

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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Adat rövid, köznapi neve

B 16

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Fűtési mód

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 17

Melegvíz-ellátottság

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 18.0

Könyv szerinti bruttó érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 18.1

Bruttó érték változás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 19

Becsült érték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás

B 20

Állagmutató

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Ingatlanvagyon
kataszteri
nyilvántartás
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6.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Nincs kialakított információátadási felület.

7. Együttműködő szerv Pénzügyi szakterülete
7.1.

Információforrások regiszterének tartalma

7.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
7.1.1.1. Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
VI.a. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
- a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött
számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
VI.b. Szerződés nyilvántartás
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
7.1.1.2. Az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
VI.a. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
VI.b. Szerződés nyilvántartás
7.1.1.3. A kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
VI.a. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás - nincs ilyen
VI.b. Szerződés nyilvántartás - nincs ilyen
7.1.1.4. Szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő):
VI.a. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás – nincs ilyen
VI.b. Szerződés nyilvántartás
- 100 e Ft feletti kiadásokhoz kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalás
- Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó szerződések
- közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződések
- beruházások, fejlesztésekhez kapcsolódó szerződések
- támogatási szerződések
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7.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata

Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás leírása

Adóhatósági ellenőrzési
adatszolgáltatás

A nyilvántartás tartalmazza a
számla és a nyugta
adóigazgatási azonosításáról,
valamint az elektronikus
formában megőrzött számlák
adóhatósági ellenőrzéséről
szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM
rendeletben kötelezően
megadandó adatok körét

Szerződés nyilvántartás

A nyilvántartás tartalmazza a
hatályos/ hatálytalan
szerződések adatait, szerződő
felek adatait, szerződés
tárgyát, módosításokat,
kapcsolódó dokumentumokat

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Nem

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

Nem

Jogszabályi
hivatkozás
- a számla és a
nyugta adóigazgatási
azonosításáról,
valamint az
elektronikus
formában megőrzött
számlák adóhatósági
ellenőrzéséről szóló
23/2014. (VI. 30.)
NGM rendelet
- az államháztartás
számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet

Igen
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Nem

- az információs
önrendelkezési
jogról és az
információszabadsá
gról szóló 2011. évi
CXII. törvény
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7.1.3. 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

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Nyilvános (I/N)

-

-

-

Átadható esetén az átadás
módja

Átadható (I/N)

(Egyszerű/Automatikus)
-

Melyik nyilvántartásban
szerepel

-

-

7.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

Adat rövid, köznapi neve

Export állomány előállítás
dátuma

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Export állomány előállítás
dátuma

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Elsődleges

-
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Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Export állomány számlák
darabszáma

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Export állomány számlák
darabszáma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Export állomány kezdő dátum

Export állomány kezdő dátum

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Export állomány záró dátum

Export állomány záró dátum

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Export állomány kezdő
számla száma

Export állomány kezdő számla
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Export állomány záró számla
száma

Export állomány záró számla
száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Export állomány számla

Export állomány számla

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Export állomány számla
sorszáma

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Export állomány számla
sorszáma

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Export állomány számla
típusa

Export állomány számla típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Export állomány számla kelte

Export állomány számla kelte

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Export állomány teljesítés
dátuma

Export állomány teljesítés
dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Számla sorszáma

Számla sorszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Számla típusa

Számla típusa

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Számla kelte

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Számla kelte

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Teljesítés dátuma

Teljesítés dátuma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Számlakibocsátó adószám

Számlakibocsátó adószám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Számlakibocsátó közösségi
adószám

Számlakibocsátó közösségi
adószám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Kisadózói státusz jelölése

Kisadózói státusz jelölése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Számlakibocsátó neve

Számlakibocsátó neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Számlakibocsátó Címe
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Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Számlakibocsátó Címe

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Irányítószám

Irányítószám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Település

Település

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Kerület

Kerület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Közterület neve

Közterület neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Közterület jellege

Közterület jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Házszám

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Házszám

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Épület

Épület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Lépcsőház

Lépcsőház

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Szint

Szint

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Ajtó

Ajtó

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Egyéni vállalkozó megjelölés

Egyéni vállalkozó megjelölés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Egyéni vállalkozó
nyilvántartási száma

Egyéni vállalkozó
nyilvántartási száma

Egyéni vállalkozó neve
(aláírása)

Egyéni vállalkozó neve
(aláírása)

Elsődleges

-

N

Számlabefogadó adószáma

Számlabefogadó adószáma

Elsődleges

-

Számlabefogadó Közösségi
adószám

Számlabefogadó Közösségi
adószám

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Számlabefogadó neve

Számlabefogadó neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Számlabefogadó címe

Számlabefogadó címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Irányítószám

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Irányítószám

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Település

Település

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Kerület

Kerület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Közterület neve

Közterület neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Közterület jellege

Közterület jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Házszám

Házszám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

560
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Adat rövid, köznapi neve

Épület

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Épület

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Lépcsőház

Lépcsőház

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Szint

Szint

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Ajtó

Ajtó

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Képviselő adószáma

Képviselő adószáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Képviselő neve

Képviselő neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

561

Információátadási szabályzat v2.4

Adat rövid, köznapi neve

Képviselő címe

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Képviselő címe

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Irányítószám

Irányítószám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Település

Település

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Kerület

Kerület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Közterület neve

Közterület neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Közterület jellege

Közterület jellege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Házszám

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Házszám

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Épület

Épület

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Lépcsőház

Lépcsőház

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Szint

Szint

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Ajtó

Ajtó

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Termék/szolgáltatás
megnevezés

Termék/szolgáltatás
megnevezés

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Gyűjtőszámla csoport

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Gyűjtőszámla csoport

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Előleg

Előleg

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Besorolási szám

Besorolási szám

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Termék/szolgáltatás
mennyisége

Termék/szolgáltatás
mennyisége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Termék/szolgáltatás
mennyiségi mértékegysége

Termék/szolgáltatás
mennyiségi mértékegysége

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Közvetített szolgáltatás

Közvetített szolgáltatás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

564
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Termék/szolgáltatás nettó
ára

Termék/szolgáltatás nettó ára

Termék/szolgáltatás nettó
egységára

Termék/szolgáltatás nettó
egységára

Elsődleges

-

N

Az értékesített
dohánygyártmány adójegyén
szereplő kiskereskedelmi
eladási ár

Az értékesített
dohánygyártmány adójegyén
szereplő kiskereskedelmi
eladási ár

Elsődleges

-

Adó kulcs

Adó kulcs

Elsődleges

-

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I

Adó értéke

Adó értéke

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Százalékérték

Százalékérték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Termék/szolgáltatás bruttó
ára

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Termék/szolgáltatás bruttó
ára

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Alkalmazott árengedmény

Alkalmazott árengedmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Az árverési vételárul szolgáló
ellenérték

Az árverési vételárul szolgáló
ellenérték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Az adók, vámok, illetékek,
járulékok, hozzájárulások,
lefölözések és más, kötelező
jellegű befizetések

Az adók, vámok, illetékek,
járulékok, hozzájárulások,
lefölözések és más, kötelező
jellegű befizetések

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

A felmerült járulékos
költségek, amelyeket a
nyilvános árverés szervezője
hárít át az árverési vevőnek

A felmerült járulékos
költségek, amelyeket a
nyilvános árverés szervezője
hárít át az árverési vevőnek

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Kisebbítendő tag

Kisebbítendő tag

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Közlekedési eszköz
információk

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Közlekedési eszköz
információk

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Szárazföldi közlekedési eszköz

Szárazföldi közlekedési eszköz

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Henger űrtartalom

Henger űrtartalom

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Teljesítmény

Teljesítmény

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Első forgalomba helyezés
időpontja

Első forgalomba helyezés
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Megtett távolság

Megtett távolság

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Légi közlekedési eszköz

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Légi közlekedési eszköz

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Teljes felszállási tömeg

Teljes felszállási tömeg

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Légi kereskedelem

Légi kereskedelem

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Első forgalomba helyezés
időpontja

Első forgalomba helyezés
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Repült órák száma

Repült órák száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Vízi közlekedési eszköz

Vízi közlekedési eszköz

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

568
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Adat rövid, köznapi neve

Hosszúság

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Hosszúság

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Tevékenység

Tevékenység

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Első forgalomba helyezés
időpontja

Első forgalomba helyezés
időpontja

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Hajózott órák száma

Hajózott órák száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Az ásványolaj adóraktárból
történő kitárolása esetén

Az ásványolaj adóraktárból
történő kitárolása esetén

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Módosító számla esetén
eredeti számla sorszáma

Módosító számla esetén
eredeti számla sorszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Gyűjtőszámla csoport jelölője

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Gyűjtőszámla csoport jelölője

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Gyűjtő nettó összesen

Gyűjtő nettó összesen

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Gyűjtő bruttó összesen

Gyűjtő bruttó összesen

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Pénzforgalmi elszámolás

Pénzforgalmi elszámolás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Önszámlázás

Önszámlázás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Fordított adózás

Fordított adózás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Adómentességi hivatkozás

Adómentességi hivatkozás

Különbözet szerinti
szabályozás

Különbözet szerinti
szabályozás

Elsődleges

-

N

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség számlán
történő átvállalás esetén

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség számlán történő
átvállalás esetén

Elsődleges

-

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség szerződéssel
történő átvállalás esetén

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség szerződéssel
történő átvállalás esetén

Elsődleges

-

Termékdíj szerződéses
átvállalás bekezdés pontja

Termékdíj szerződéses
átvállalás bekezdés pontja

Elsődleges

-

N

Termékdíj szerződéses
átvállalás bekezdés alpontja

Termékdíj szerződéses
átvállalás bekezdés alpontja

Elsődleges

-

N
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség a kötelezett és
vevőinek visszaigénylésre
jogosult vevő partnerei által
igényelt esetben

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség a kötelezett és
vevőinek visszaigénylésre
jogosult vevő partnerei által
igényelt esetben

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Visszaigénylés tételei

Visszaigénylés tételei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

CsK-kód

CsK-kód

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

KT-kód

KT-kód

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Termékdíj összeg

Termékdíj összeg

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Kötelezett számla száma

Kötelezett számla száma

Elsődleges

-
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N

I
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Adat rövid, köznapi neve

Kötelezett számla kelte

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Kötelezett számla kelte

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Kötelezett neve

Kötelezett neve

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Kötelezett címe

Kötelezett címe

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Kötelezett adószáma

Kötelezett adószáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség csomagolószer
első belföldi forgalomba
hozatalakor

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség csomagolószer
első belföldi forgalomba
hozatalakor

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Termékdíj

Termékdíj

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Csomagolószer részeként
forgalomba hozott

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Csomagolószer részeként
forgalomba hozott

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Vevő nyilatkozat elemei

Vevő nyilatkozat elemei

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Vevő nem fizet

Vevő nem fizet

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Iktatott időszak

Iktatott időszak

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség reklámhordozó
papír első belföldi
forgalomba hozatalakor

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség reklámhordozó
papír első belföldi forgalomba
hozatalakor

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Energia értékesítése esetén

Energia értékesítése esetén

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Népegészségügyi termékadó
kötelezettség

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Népegészségügyi termékadó
kötelezettség

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

AHK-szám feltüntetése

AHK-szám feltüntetése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Csomagküldő kereskedőtől
beszerzett jövedéki termék
eredetének igazolása

Csomagküldő kereskedőtől
beszerzett jövedéki termék
eredetének igazolása

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Adóraktár engedélyesének
jövedéki termék értékesítése

Adóraktár engedélyesének
jövedéki termék értékesítése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Adóraktár
engedélyese/importáló/bejeg
yzett kereskedő/jövedéki
engedélyes kereskedő által
megfizetett adó feltüntetése

Adóraktár
engedélyese/importáló/bejeg
yzett kereskedő/jövedéki
engedélyes kereskedő által
megfizetett adó feltüntetése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Gázolaj beszerzéséről szóló
számla adatai csoport

Gázolaj beszerzéséről szóló
számla adatai csoport

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Elsődleges

-
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N

I
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Adat rövid, köznapi neve

Rendszám

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Rendszám

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Kilométeróra állás

Kilométeróra állás

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Jövedéki engedélyes
kereskedő jövedéki termék
értékesítése

Jövedéki engedélyes
kereskedő jövedéki termék
értékesítése

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Jövedéki engedélyes
kereskedő jövedéki termék
értékesítése csoport

Jövedéki engedélyes
kereskedő jövedéki termék
értékesítése csoport

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Jövedéki engedély száma

Jövedéki engedély száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Vevő adóigazgatási azonosító
száma, vagy őstermelői
igazolvány száma

Vevő adóigazgatási azonosító
száma, vagy őstermelői
igazolvány száma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Jövedéki engedélyes
kereskedő a raktárhelyisége,
illetve tárolótartálya
telephelyének nem jövedéki
engedélyes kereskedelmi
elárusítóhelyként történő
használatakor

Jövedéki engedélyes
kereskedő a raktárhelyisége,
illetve tárolótartálya
telephelyének nem jövedéki
engedélyes kereskedelmi
elárusítóhelyként történő
használatakor

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Nem jövedéki engedélyes

Nem jövedéki engedélyes

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

kereskedő meghatározott

kereskedő meghatározott

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

kereskedelmi mennyiséget
elérő

kereskedelmi mennyiséget
elérő

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

mennyiségű jövedéki termék

mennyiségű jövedéki termék

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

értékesítésekor

értékesítésekor

Importáló a jövedéki termék
értékesítésekor

Importáló a jövedéki termék
értékesítésekor

Elsődleges

-

N

Betétdíj alkalmazása esetén

Betétdíj alkalmazása esetén

Elsődleges

-

Rezsicsökkentés számlázása

Rezsicsökkentés számlázása

Elsődleges

-

Tranzitadóraktár-engedélyes
a tranzitadóraktárból történő
értékesítés esetén

Tranzitadóraktár-engedélyes a
tranzitadóraktárból történő
értékesítés esetén

Elsődleges

-

N

Fizetési határidő

Fizetési határidő

Elsődleges

-

N
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Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja

I
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Adat rövid, köznapi neve

Fizetés módja

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Fizetés módja

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Számla pénzneme

Számla pénzneme

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Számla megjelenési formája

Számla megjelenési formája

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Számlakibocsátó
bankszámlaszáma

Számlakibocsátó
bankszámlaszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Számlabefogadó
bankszámlaszáma

Számlabefogadó
bankszámlaszáma

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Összesítés ÁFA kulcsok
szerint

Összesítés ÁFA kulcsok szerint

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

Adóalap

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Adóalap

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Adókulcs

Adókulcs

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Adó

Adó

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Ellenérték

Ellenérték

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Számla végösszege

Számla végösszege

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Adóalap összesen

Adóalap összesen

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás
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Adat rövid, köznapi neve

ÁFA összesen

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

ÁFA összesen

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

-

N

Elsődleges

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Ellenérték összesen

Ellenérték összesen

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

ÁFA tartalom

ÁFA tartalom

Elsődleges

-

N

I

Egyszerű

Adóhatósági
ellenőrzési
adatszolgáltatás

Szerződés sorszáma

Szerződés sorszáma

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Szerződés
nyilvántartás

A szerződés típusa

A szerződés típusa

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Szerződés
nyilvántartás

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Szerződés
nyilvántartás
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Szerződést kötő fél
megnevezése

Szerződést kötő fél
megnevezése

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Szerződés
nyilvántartás

Szerződést kötő fél székhelye

Szerződést kötő fél székhelye

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Szerződés
nyilvántartás

Szerződést kötő fél
elérhetőségei

Szerződést kötő fél
elérhetőségei

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Szerződés
nyilvántartás

Szerződést kötő fél
képviseletre jogosult személy
neve

Szerződést kötő fél
képviseletre jogosult személy
neve

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Szerződés
nyilvántartás

Szerződést kötő fél
képviseletre jogosult személy
beosztása

Szerződést kötő fél
képviseletre jogosult személy
beosztása

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Szerződés
nyilvántartás

A szerződés időtartama vagy
az ellenszolgáltatás
teljesítésének határideje

A szerződés időtartama vagy
az ellenszolgáltatás
teljesítésének határideje

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Szerződés
nyilvántartás
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Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

Automatikus)

Szerződés szerinti összeg

Szerződés szerinti összeg

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Szerződés
nyilvántartás

Szerződésben módosuló
adatok

Szerződésben módosuló
adatok

Elsődleges

-

I

I

Egyszerű

Szerződés
nyilvántartás
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7.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Nincs kialakított információátadási felület.
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