
1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

   Adat  Frissítés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és 

alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó 

alapvető jogszabályok, 

 

közjogi szervezetszabályozó eszközök,  

valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy 

ügyrend,  

 

az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és 

teljes szövege 

Kéményseprő- ipari szolgáltatásra vonatkozó 

jogszabályok: 

2012. évi XC. Törvény a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról 

63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól 

Helyi közlekedésre vonatkozó jogszabályok:  

2012. évi XLI. Törvény a személyszállítási 

szolgáltatásokról, 213/2012. (VII. 30.) Korm. Rendelet 

Parkolásra vonatkozó jogszabályok: 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

Hulladékszállításra vonatkozó jogszabályok 

2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról 

438/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közszolgáltató 

hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről 

Temetkezési szolgáltatás: 

1999. évi XLIII. Törvény a temetőkről és a temetkezésről 

 9.  A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és 

kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat 

képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott 

előterjesztések a benyújtás időpontjától 

 Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás 

időpontját követően azonnal 

 11.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok 

szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 

 Folyamatosan 

 12.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett 

alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések nyilvános megállapításai 

 A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően 

haladéktalanul 



 13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, 

elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi 

felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy 

neve 

 Negyedévente 

 14.  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, 

jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés 

eredményei, időbeli változásuk 

 Negyedévente 

 15.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező 

statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó 

adatai 

 Negyedévente 

 16.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló 

szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó 

szerv az egyik szerződő fél 

 Negyedévente 

 17.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű 

adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó 

általános szerződési feltételek 

 A változásokat követően azonnal 

 18.  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és 

egyedi közzétételi lista 

 A változásokat követően azonnal 

 19.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a 

közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, 

valamint azok rendelkezésre álló formátuma 

 A változásokat követő 15 napon belül 

 20.  a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására 

vonatkozó általános szerződési feltételek 

elektronikusan szerkeszthető változata 

 A változásokat követő 15 napon belül 

 21.  A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából 

történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak 

általános jegyzéke 

 A változásokat követő 15 napon belül 

 22.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti 

jogorvoslati tájékoztatás 

 A változásokat követő 15 napon belül 

 23.  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a 

közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások 

szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság 

időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás 

egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

 A változásokat követő 15 napon belül 

 

 


