Önkormányzati Iroda nyilvántartásai
Terület
Általános
Igazgatás

Nyilvántartás
megnevezése
Méhészek nyilvántartása

Lakóingatlan lefoglalás
tényéről vezetett
nyilvántartás
Ebnyilvántartás

Kereskedelmi és
ipari igazgatás

Köznevelés

Személyügy

Jogalap
a méhállományok védelméről és a
mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló
70/2003. (VI.27.) FVM rendelet
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény

az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény
Szálláshelyek nyilvántartása a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési
engedély
kiadásának
rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.
rendelet
Üzletek nyilvántartása
a
kereskedelmi
tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.29.) Korm. rendelet
Zenés, táncos rendezvények a
zenés,
táncos
rendezvények
nyilvántartása
működésének biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet
Telepengedéllyel
a telepengedély, illetve a telep
rendelkezők nyilvántartása 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
Óvodaköteles gyermekek
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
nyilvántartása
törvény
Sajátos nevelési igényű
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC
gyermekek nyilvántartása
törvény
Szabadság nyilvántartás
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló
CXCIX. törvény
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
- a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény
Közszolgálati nyilvántartás - a közszolgálati tisztviselőkről szóló
CXCIX. törvény
Vagyonnyilatkozatok
-a
Magyarország
helyi
nyilvántartása
önkormányzatairól szóló CLXXXIX.
törvény
-egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény

Egészségügyi alkalmassági
vizsgálatok nyilvántartása
Továbbképzések
nyilvántartása
Szociális
igazgatás

Egészségügyi
igazgatás
Települési
értéktár

a szociális ellátásokra való
jogosultság megállapítása,
az ellátások biztosítása,
fenntartása és
megszüntetése céljából
vezetett nyilvántartás
ellátásra való jogosultság
megállapításához,
megváltoztatásához és
megszüntetéséhez vezetett
nyilvántartás
területi ellátási
kötelezettséggel működő
praxisokban dolgozó
háziorvosok nyilvántartása
települési értéktárba felvett
helyi, nemzeti értékek

- a munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés
alkalmasság
orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről
szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet
a
közszolgálati
tisztviselők
továbbképzéséről
szóló
273/2012.
(IX.28.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény
az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény
a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet

