
Belső adatvédelmi nyilvántartás 

Adatkezelő neve: Adatkezelés célja: Adatok fajtája és kezelésük 
jogalapja: 

Adat forrása: Adattovábbítást igénylő neve és 
címe, az adattovábbítás 

jogalapja: 

Adat törlésének határideje: 

Jegyzői Kabinet Rendeletek, testületi, 
bizottsági jegyzőkönyvek, 
előterjesztések feltöltése 

23/2012.(IV.25.)KIM rendelet 
338/2011.(XII.29.)Korm. rendelet 

Testületi és bizottsági 
ülések 

Pest Megyei Kormányhivatal 
1052 Budapest, Városház u. 7. 

nincs 

Hatósági Iroda 
 

Az önkormányzat és a jegyző 
feladat- és hatáskörébe tartozó 
szociális ellátások 
nyilvántartása 

Szociális tvörvény (1993. évi III. tv.) 
18.§  

Kérelmező 
nyilatkozata 

 Jogosultság megszűnésétől 
számított 5 év 

Hatósági Iroda Aktív korúak ellátására 
jogosultak meghatározott 
adatairól történő elektronikus 
tájékoztatás 

Szoc. tv. 19.§  Kérelem 
nyomtatvány, 
munkáltatói igazolás 

Állami Foglalkoztatási Szerv Jogosultság megszűnésétől számított 
5 év 

Hatósági Iroda Pénzbeli és természetbeni 
ellátására való jogosultságok 
fennállásának ellenőrzése 

Szoc. tv. 18/B.§  NRSZH országos nyilvántartása Jogosultság megszűnésétől számított 
5 év 

Hatósági Iroda Lakásfenntartási támogatások 
érvényesítése céljából 
szükséges adatok továbbítása 
a közüzemi szolgáltatók 
részére 

Szoc. tv. 19.§  Helyi közüzemi szolgáltatók 
részére 

 

Hatósági Iroda Méltányossági 
közgyógyellátásra jogosultak 
adatainak közlése 

Szoc. tv. 52.§ Ügyfél kérelme, 
Szakigazgatási szerv 
adatközlése 

OEP  

Jegyzői Kabinet Köztisztviselői 
tartalékállományba helyezés 

Kttv. 73.§ Kttv. 63.§ (1) c) és a 
60.§ g) szerint 
megszűnő 
jogviszonyok esetén 

Kormány álatl meghatározott 
módon üres álláshely bejelentése 

 

Adóiroda Építményadó 1990. évi C. tv. a helyi adókról, 
Halásztelek képviselő-testületének 
25/2012. rendelete a helyi adókról 

bevallás alapján Magyar Államkincstár 5 év 

 Adóiroda Telekadó 1990. évi C. tv. a helyi adókról, 
Halásztelek képviselő-testületének 
25/2012. rendelete a helyi adókról 

bevallás alapján Magyar Államkincstár 5 év 



 Adóiroda Helyi iparűzési adó 1990. évi C. tv. a helyi adókról, 
Halásztelek képviselő-testületének 
25/2012. rendelete a helyi adókról 

bevallás alapján Magyar Államkincstár 5 év 

Adóiroda Gépjárműadó 1991. évi LXXXXII. törvény gépjármű 
nyilvántartás 

Magyar Államkincstár 5 év 

Jegyzői Kabinet Elektronikus Anyakönyvi 
Rendszer 

Anyakönyvi adatok 2010. évi I. tv. anyakönyvi alapirat 201. évi I. tv. alapján KEKKH nem törölhető 

Jegyzői Kabinet Személyi adat és 
lakcímnyilvántartás 

Személyi adatok 1992. évi LXVI. tv. és 
2010. évi I. tv. 

lakcímbejelentő lap, 
anyakönyvi alapirat  

1992. évi LXVI. tv. és a 2010. évi 
I. tv. alapján KEKKH 

nem törölhető 

Jegyzői Kabinet Központi Névjegyzék Személyi adatok 2013. évi XXXVI. tv. ügyfél kérelme   
Jegyzői Kabinet Képviselői Nyilvántartás Személyi adatok 2013. évi XXXVI. tv Helyi Választási 

Bizottság 
  

Hatósági Iroda telepengedély nyilvántartás GovCenter programban;  
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

kérvény és 
nyilatkozat 

honlapon való megjelentetés; A GovCenter nyilvántartásban 
nincs törlés 

Hatósági Iroda vásár, piacengedély 
nyilvántartás 

GovCenter programban;  
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 

kérvény nyomtatvány honlapon való megjelentetés; és 
KSH 

A GovCenter nyilvántartásban 
nincs törlés 

Hatósági Iroda szálláshely nyilvántartás GovCenter programban;  
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 

kérvény nyomtatvány honlapon való megjelentetés; és 
KSH 

A GovCenter nyilvántartásban 
nincs törlés 

Hatósági Iroda rendezvénytartási engedély 
nyilvántartás 

GovCenter programban;  
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 

kérvény nyomtatvány honlapon való megjelentetés; A GovCenter nyilvántartásban 
nincs törlés 

Hatósági Iroda működési engedély 
nyilvántartás 

GovCenter programban;  
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 

kérvény és 
nyilatkozat 

honlapon való megjelentetés; és 
KSH 

A GovCenter nyilvántartásban 
nincs törlés 

Hatósági Iroda adó és értékbizonyítvány 
kiállítása és nyilvántartás 
 

92-15 622 NyNyM adatlap és Excel 
tábla;  
1994. évi LIII tv, 2010. évi XXXVIII 
tv, 1990. évi XCIII tv, 12/2001 Korm., 

jogsegély 
megkeresés, és 
ügyfél kérvénye 

hagyaték, végrehajtási elj., NAV, 
gyámhivatali elj., kérvényre 
Államkincstár részére 

8 év, 

Hatósági Iroda Kereskedelmi működési 
engedély nyilvántartási száma 

kereskedő cégjegyzék/vállalkozói 
igazolvány számát, 2005. évi CLXIV. 
tv., 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. 

cégbírósági/okmányir
odai nyilvántartásba-
vételről szóló döntés 
(végzés/határozat)  

(szak)hatóságoknak a 210/2009. 
(IX. 29.) Korm. rendelet szerint 

nincs 

 


