
Név Formátum Az adatkezelés célja Jogalapja Időtartama Érintettek köre Adatok forrása
Kérdőíves adatfelvétel esetén 

a kitöltendő kérdőív

Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete által kitüntetésben 

részesítettek nyilvántartása

papír alapú

Pápa városáért kifejtett  

kiemelkedő tevékenységet végző 

személyek elismerésének  

egységes nyilvántartásban történő 

szerepeltetése

Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 27/2014. 

(XI.20.) önkormányzati rendelete a 

díszpolgári cím és az egyes kitüntető 

díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről

folyamatos

Pro Urbe kitüntetésben, 

Diszpolgári címben, Pápa 

Városért Érdemérem és Pápa 

Város Díszoklevele 

kitüntetésben részesültek

Pápa Város Tanácsa és Pápa 

Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének döntései

nem releváns

Nyilvántartás Pápa név használatáról elektronikus

A város nevét használó 

természetes és jogi személyek és 

jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek egységes 

nyilvántartásban történő 

szerepeltetése

Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 5/1992. (III.17.)  

önkormányzati rendelete a városnév 

használatáról

folyamatos

A város nevét használó 

természetes és jogi személyek 

és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek

kérelem nem releváns

Nyilvántartás címerhasználati engedélyekről elektronikus

A város nevét használó 

természetes és jogi személyek és 

jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek egységes 

nyilvántartásban történő 

szerepeltetése

Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 4/2014. (III.6.) 

önkormányzati rendelete az 

önkormányzat jelképeiről és a 

jelképek használatáról

folyamatos

A város cimerét használó 

természetes és jogi személyek 

és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek

kérelem nem releváns

Név Formátum Az adatkezelés célja Jogalapja Időtartama Érintettek köre Adatok forrása
Kérdőíves adatfelvétel esetén 

a kitöltendő kérdőív

WINSZOC elektronikus

a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- 

és hatáskörébe tartozó szociális 

ellátásokra való jogosultság 

megállapítása, az ellátások 

biztosítása, fenntartása és 

megszüntetése

1993. évi III. törvény 18. §.

a szociális ellátásra való 

jogosultság 

megszűnésétől számított 

öt év 

a települési önkormányzat 

képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörébe 

tartozó szociális ellátásokra 

jogosultak

saját adatgyűjtés nincs

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 



BERAJA elektronikus
lakásigénylési névjegyzék 

összeállítása

1993. évi LXXVIII. Törvény 84. § és 

Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 28/2013. 

(XI.14.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről 3. § (9) 

bek.

az ajánlat benyújtásától a 

bérleti szerződés 

megszűnéséig

bérbevétlei ajánlattevők saját adatgyűjtés nincs

MÉHÉSZEK NYILVÁNTARTÁSA papíralapú
a méhek tartási helyének 

nyilvántartása

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. 

§
határidő nélkül

méhészkedést (méhtartást) 

folytatók vagy megkezdők
kötelező bejelentés nincs

LAKONIK elektronikus

nyilvántartás a bérbeadás útján 

hasznosítható lakásokról és nem 

lakáscélú helyiségekről valamiont 

a bérlőkről

Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 28/2013. 

(XI.14.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről 3. § (1) 

bek.

határidő nélkül önkormányzati lakások bérlői saját adatgyűjtés nincs

HAGYATÉKI ELJÁRÁSOK NYILVÁNTARTÁSA elektronikus hagyatéki leltár felvétele
2010. évi XXXVIII. törvény a 

hagyatéki eljárásról
folyamatos elhunyt személy örökösei

hatósági eljárásban 

megállapított adatok
nincs

EBNYILVÁNTARTÁS elektronikus

állatvédelmi- állategészségügyi 

eljárásokban történő 

felhasználás

1998. évi XXVIII. törvény az állatok 

védelméről és kíméletéről
folyamatos ebtulajdonosok saját adatgyűjtés nincs

Név Formátum Az adatkezelés célja Jogalapja Időtartama Érintettek köre Adatok forrása
Kérdőíves adatfelvétel esetén 

a kitöltendő kérdőív

ONKADO program elektronikus
adózók és kötelezettségeik 

nyilvántartása
 1990. évi C. törvény (Htv.) 44.§ folyamatos adóalanyok

adóbevallások, személyiadat- 

és lakcímnyilvántartás, 

cégnyilvántartás, ingatlan-

nyilvántartás, gépjármű-

nyilvántartás,építésfelügyeleti 

nyilvántartás, egyéb közhiteles 

nyilvántartások

Név Formátum Az adatkezelés célja Jogalapja Időtartama Érintettek köre Adatok forrása
Kérdőíves adatfelvétel esetén 

a kitöltendő kérdőív

Ingatlan vagyon kataszter elektronikus Az ingatlan vagyon nyilvántartása

Egyes állami tulajdonban lévő 

vagyontárgyak önkormányzatok 

tulajdonba adásáról szóló 1991. évi 

XXXIII. Törvény

folyamatos Pápa Város Önkormányzata nem releváns

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 



Név Formátum Az adatkezelés célja Jogalapja Időtartama Érintettek köre Adatok forrása
Kérdőíves adatfelvétel esetén 

a kitöltendő kérdőív

Telephelyek nyilvántartása elektronikus

Az ipari vállalkozások adatainak 

ismertetése a lakossággal, más 

vállalkozásokkal

57/2013. (II.27.) Korm. Rendelet 8. §. folyamatos
ipari tevékenységet végző 

vállalkozások
kérelmek, bejelentések nem releváns

Név Formátum Az adatkezelés célja Jogalapja Időtartama Érintettek köre Adatok forrása
Kérdőíves adatfelvétel esetén 

a kitöltendő kérdőív

Nyilvántartás: a bejelentéshez kötött 

kereskedelmi tevékenységről
elektronikus

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény (Szolgtv.) és a törvény 

hatálya alá tartozó szolgáltatási 

tevékenységek megkezdésére és 

folytatására vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések hatályosulásáról és 

jogalkalmazásának tapasztalatai

2009. évi LXXVI. törvény a 

szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól                                

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 

a kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

2005. évi CLXIV. törvény a 

kereskedelemről 

folyamatos
Egyéni és társas 

vállalkozások
Bejelentések, kérelmek nem releváns

Nyilvántartás: a helyi termelői piacról elektronikus

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény (Szolgtv.) és a törvény 

hatálya alá tartozó szolgáltatási 

tevékenységek megkezdésére és 

folytatására vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések hatályosulásáról és 

jogalkalmazásának tapasztalatai

55/2009. (III.13.)  Korm. rendelet a 

vásárokról, a piacokról és a 

bevásárlóközpontokról

folyamatos
Egyéni és társas 

vállalkozások
Bejelentések, kérelmek nem releváns

Nyilvántartás: a szolgáltatók, amelyek 

tekintetében a szolgáltatási tevékenység 

folytatása jogerősen megtiltott

elektronikus

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény (Szolgtv.) és a törvény 

hatálya alá tartozó szolgáltatási 

tevékenységek megkezdésére és 

folytatására vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések hatályosulásáról és 

jogalkalmazásának tapasztalatai

2009. évi LXXVI. törvény a 

szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól                                

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 

a kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

2005. évi CLXIV. törvény a 

kereskedelemről 

folyamatos
Egyéni és társas 

vállalkozások
Bejelentések, kérelmek nem releváns

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 



Nyilvántartás: a működési engedéllyel 

rendelkező üzletekről
elektronikus

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény (Szolgtv.) és a törvény 

hatálya alá tartozó szolgáltatási 

tevékenységek megkezdésére és 

folytatására vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések hatályosulásáról és 

jogalkalmazásának tapasztalatai

2009. évi LXXVI. törvény a 

szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól                                

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 

a kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

2005. évi CLXIV. törvény a 

kereskedelemről 

folyamatos
Egyéni és társas 

vállalkozások
Bejelentések, kérelmek nem releváns

Nyilvántartás: a bevásárlóközpontokról elektronikus

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény (Szolgtv.) és a törvény 

hatálya alá tartozó szolgáltatási 

tevékenységek megkezdésére és 

folytatására vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések hatályosulásáról és 

jogalkalmazásának tapasztalatai

55/2009. (III.13.)  Korm. rendelet a 

vásárokról, a piacokról és a 

bevásárlóközpontokról

folyamatos
Egyéni és társas 

vállalkozások
Bejelentések, kérelmek nem releváns

Nyilvántartás: a vásárról, piacról és annak 

fenntartójáról
elektronikus

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény (Szolgtv.) és a törvény 

hatálya alá tartozó szolgáltatási 

tevékenységek megkezdésére és 

folytatására vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések hatályosulásáról és 

jogalkalmazásának tapasztalatai

55/2009. (III.13.)  Korm. rendelet a 

vásárokról, a piacokról és a 

bevásárlóközpontokról

folyamatos
Egyéni és társas 

vállalkozások
Bejelentések, kérelmek nem releváns

Nyilvántartás: a kereskedelmi 

szálláshelyekről
elektronikus

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény (Szolgtv.) és a törvény 

hatálya alá tartozó szolgáltatási 

tevékenységek megkezdésére és 

folytatására vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések hatályosulásáról és 

jogalkalmazásának tapasztalatai

239/2009.(X.20.) Kormányrendelet 

a szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről 

folyamatos
Egyéni és társas 

vállalkozások
Bejelentések, kérelmek nem releváns

Nyilvántartás: a zenés, táncos 

rendezvényekről
elektronikus

A szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény (Szolgtv.) és a törvény 

hatálya alá tartozó szolgáltatási 

tevékenységek megkezdésére és 

folytatására vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések hatályosulásáról és 

jogalkalmazásának tapasztalatai

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a 

zenés, táncos rendezvények 

működésének biztonságosabbá 

tételéről

folyamatos
Egyéni és társas 

vállalkozások
Bejelentések, kérelmek nem releváns


