
  

1. melléklet 

 

 

A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban vezetett 

nyilvántartások 

 

 

 

 

Igazgatási és Titkársági csoport 

 

Adatszolgáltatási nyilvántartás 

Társadalmi Bizottság, Ügyrendi Bizottság és Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvei 

Képviselő-testületi határozatok  

Óvodai létszámadatok 

Támogatási szerződés nyilvántartás 

Az apa adatai nélkül nyilvántartott gyermekek 

Ingyenes szociális szolgáltatásokban részesülő személyek nyilvántartása 

A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és 

megszüntetése 

Szociálisan rászorultak nyilvántartása 

Közgyógyellátottak nyilvántartása 

A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítása, megváltoztatása és 

megszüntetése 

Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-pályázatok 

Adatszolgáltatási nyilvántartás 

Nem üzleti célú szabadidős szálláshely szolgáltatás 

A kereskedőkről 

A működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról 

A bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelői piacokról, valamint az engedélyezett 

vásárokról és piacokról  

A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

Eb nyilvántartás 

Zenés-táncos rendezvénytartási engedélyek 

Hatósági ellenőrzések 

Adatszolgáltatási nyilvántartás 

TAKARNET lekérdezés nyilvántartása  

Reprezentációs kiadások nyilvántartása 

Szabadságok nyilvántartása kartonrendszerben (havonta a szabadságot listázás alapján 

személyenként jelentjük) 

Adatszolgáltatási nyilvántartás 

Díjban, elismerő címben részesítettek névsora 

Munka- és pihenőidő nyilvántartása 

Képviselő testületi jegyzőkönyvek 

Közmeghallgatások jegyzőkönyvei 

Helyi rendeletek nyilvántartása 

Határozatok 

Iktatás, ügyirat-nyilvántartás 

Számítógépek, kiegészítők és szoftverek nyilvántartása 

Zajkibocsátási határérték határozatok 

 



  

 

Pénzügyi és Adócsoport 
 

- Kötelezettségvállalás nyilvántartása 

- Bevételi előírások nyilvántartása:  

- önkormányzati bírság 

- környezetvédelmi bírság 

- haszonbér 

- Intézményfinanszírozás 

- Szerződések (támogatások, pénzeszközátadások) 

- Beérkezett számlák és az előzetesen felszámított általános fogalmi adó nyilvántartása 

- Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 

- Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 

- Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások analitikus nyilvántartása 

- Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek analitikus nyilvántartása 

- Könyveléshez kapcsolódó nyilvántartások  

- Előirányzatok változása intézményeknél, és a hivatalnál 

- Közcélú foglalkoztatottak támogatásának nyilvántartása 

- Felhalmozási bevételek nyilvántartása 

- Céltámogatás nyilvántartása 

- Felvett hitelek, adott kölcsönök nyilvántartása 

- Aláírás bejelentések nyilvántartása 

- Bankszámla-szerződések nyilvántartása 

- Beruházási statisztika 

- Fejlesztési-felújítási kiadások nyilvántartása 

- Közterület-bérleti díj bevételeinek nyilvántartása 

- Helyi támogatás havi kifizetéséről nyilvántartás 

- Letelepedési támogatás havi befizetésről nyilvántartás 

- Munkáltatói kölcsön név szerinti nyilvántartása 

- Havonta változásjelentés (betegállomány) leadása 

- Nyilvántartás a bérleti díj hátralékosokról (önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú  

   helyiségek) 

- Nyilvántartás a közterület-használati díj hátralékosokról 

- Nyilvántartás a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatások hátralékosairól, valamint a 

munkáltatói kölcsön hátralékosairól 

- Nyilvántartás a föld (haszon), valamint egyéb bérleti díj hátralékosokról 

- MÁK felé bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos jelentések kimutatása 

- Analitikus nyilvántartás az önkormányzat ingatlanvagyonáról 

- Analitikus nyilvántartás az önkormányzat részvényeiről és üzletrészeiről  

- Szerződések nyilvántartása: 

- Nyilvántartás a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapításokról, javaslatokról, az 

intézkedési tervekről és ezek végrehajtásáról 

- Nyilvántartás az elvégzett belső ellenőrzésekről 

- Közszolgálati nyilvántartás 

 

Adóügyi nyilvántartások: 

- Gépjármű adóalanyok nyilvántartása 

- Iparűzési adóalanyok nyilvántartása 

- Építményadó alanyok nyilvántartása 

- Behajthatatlanság címén törölt adókötelezettségek nyilvántartása 

- Hátralékos adóalanyok nyilvántartása 



  

- Számlakivonatok nyilvántartása 

- Átfutó tételek nyilvántartása 

- Elévülő tételek listája 

- 1000,- Ft alatti tételek listája 

- Egyéb és idegen számláról történő kimutatások nyilvántartása 

- Illetékszámla tételes nyilvántartása  

 

Településüzemeltetési és beruházási csoport 
 

Önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter 

Telephely-üzemeltetők és telephelyeik 

Útnyilvántartás 

Közterület-használat nyilvántartás 

Beruházási statisztika (hivatali, intézményi és utak) 

Nyilvántartás a beruházásokról, felújításokról (szerződések és számlák nyilvántartása) 


