II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok (2019. szeptember 30.)
1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát,
hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás
egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy
ügyrend hatályos és teljes szövege

Alaptörvény 31-43. cikk
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának rendeletei
kiemelve:
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati. rendelet
- Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata
letölthető: www.petfurdo.hu/kozseghaza/felfogadas

2.

Az országos illetékességű szervek,
valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
esetében a közfeladatot ellátó szerv
feladatáról, tevékenységéről szóló
tájékoztató magyar és angol nyelven

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt
feladatai

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és
egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező https://ugyintezes.magyarorszag.hu
szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez
szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási
szolgáltatási díjak) meghatározása,
alapvető eljárási szabályok, az eljárást
megindító irat benyújtásának módja
(helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az
ügyek intézését segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és

A szervre nem értelmezhető

Közzétéve a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10//2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. számú
mellékletében letölthető: www.petfurdo.hu/hirdetotabla/rendeletek

az ügyintézéshez használt letölthető
formanyomtatványok
5.

A közfeladatot ellátó szerv által
nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az
abból adott kedvezmények

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – 6/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
A szolgáltatást ellátja: "VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt
Veszprém, Házgyári út 1.
Temető üzemeltetés - 13/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelet a temető és a temetkezések rendjéről
A szolgáltatást ellátja: „KEGYELET 2000” Veszprém Megyei Temetkezési Kft.
Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 20.)
Fizetendő díjak az önkormányzati rendelet 1-2. mellékletében
Távhőszolgáltatás - 3/2006.(II.27.) önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatási díj áralkalmazási és díjfizetési
feltételeiről
A szolgáltatást ellátja: Pétkomm Kft. Pétfürdő, Berhidai út 2. I emelet
Hivatali helyiségen és hivatali időn kívüli házasságkötés – 14/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelet a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és díjairól
A szolgáltatást ellátja: Pétfürdői Polgármesteri Hivatal
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjtalan.
A hivatali időn kívüli házasságkötés díjtalan.
Az önkormányzati rendeletek letölthetők: www.petfurdo.hu/hirdetotabla/rendeletek

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenn- - üzletek és kereskedők nyilvántartása
tartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyíl- - telephelyek nyilvántartása
vántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azo- - magánszálláshelyek nyilvántartása
nosító adatai; a közfeladatot ellátó
szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok letölthetők: www.petfurdo.hu - KÖZÉRDEKŰ ADATOK ablakból
fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános Pétfürdői Krónika
kiadványainak címe, témája, a hozzá- ingyenes időszaki lap
férés módja, a kiadvány ingyenessége, lapterjesztőn keresztül minden pétfürdői háztartásba, postaládába eljuttatva
illetve a költségtérítés mértéke

a 2014. évi 1. számtól letölthető: www.petfurdo.hu/online_ujsag

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi
szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet
letölthető: www.petfurdo.hu/hirdetotabla/rendeletek

9.

Az e törvény alapján közzéteendő
jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános
ülésére benyújtott előterjesztések a
benyújtás időpontjától

Nyilvános testületi ülések előterjesztései (egy évre visszamenőleg)
letölthetők: www.petfurdo.hu/online_ujsag

10.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt
pályázatok szakmai leírása, azok
eredményei és indokolásuk

www.petfurdo.hu/hirdetotabla/palyazatok

11.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett www.petfurdo.hu/kozseghaza/felfogadas
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

12.

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére
szolgáló mutatók és értékük, időbeli
változásuk

8.

Testületi ülések meghívói (egy évre visszamenőleg)
letölthető: www.petfurdo.hu/online_ujsag
A képviselő-testület munkaterve, napirendjei, határozatai, nyilvános testületi ülések jegyzőkönyvei
tölthető: www.petfurdo.hu/kozseghaza/kepviselotestulet

lsd. a 14. pontban

13.

A közérdekű adatok megismerésére TÁJÉKOZTATÓ a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól
irányuló igények intézésének rendje,
letölthető: www.petfurdo.hu - KÖZÉRDEKŰ ADATOK ablakból
az illetékes szervezeti egység neve,
elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül,
az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy
neve

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékeny- Hatósági statisztika 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
ségére vonatkozó, jogszabályon
letölthető: www.petfurdo.hu/kozseghaza/felfogadas
alapuló statisztikai adatgyűjtés
eredményei, időbeli változásuk

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos
kötelező statisztikai adatszolgáltatás
adott szervre vonatkozó adatai

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája,
amelyekben a közfeladatot ellátó
szerv az egyik szerződő fél

nincs ilyen szerződés

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek

nincs ilyen szerződés

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi
lista

nincs különös és egyedi lista

letölthető: www.petfurdo.hu/kozseghaza/felfogadas

