
Közszolgáltatási Iroda 

Adatkezelő 
Adatbázis 

neve, 
formátuma 

Az adatkezelés célja Adatok fajtája és kezelésük 
jogalapja időtartam érintettek köre az adat forrása 

Közszolgáltatási 
Iroda Govcenter 

A közjegyző előtti 
hagyatéki eljárás 

előkészítése. 

A hagyatéki eljárásról szóló 
2010.évi XXXVIII. törvény folyamatos 

A hagyatéki 
eljárásban 
érdekeltek 

A hagyatéki eljárásban érintett 
személyek nyilatkozatai, 

társhatóságok adatszolgáltatása, 
közhiteles nyilvántartások, 

pénzintézetek adatszolgáltatása. 
Adóiroda 

Adatkezelő 
Adatbázis 

neve, 
formátuma 

Az adatkezelés célja Adatok fajtája és kezelésük 
jogalapja időtartam érintettek köre az adat forrása 

Adó Iroda ASP – önkadó 
rendszer 

A települési 
önkormányzat 

hatáskörébe tartozó 
adók és adók módjára 

behajtandó 
köztartozások 
nyilvántartása, 

kezelése, 
elszámolásának 
nyilvántartása; 

Az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adók és adók 
módjára behajtandó köztartozások 

nyilvántartásának, kezelésének, 
elszámolásának, valamint az 
önkormányzati adóhatóság 

adatszolgáltatási eljárásának 
szabályairól szóló 

37/2015.(XII.28.)NGM rendelet. 
 

folyamatos Adóalanyok és más 
köztartozások 

alanyai, 
meghatalmazottak, 

képviselettel 
rendelkezők, 

ügyfelek. 

Adatbejelentések, más hatóság 
megkeresései, közhiteles 
nyilvántartások, hatósági 

adatszolgáltatások, 
bankszámlakivonatok, pénzintézetek 

adatszolgáltatásai. 

Humánszolgáltatási Iroda 

Adatkezelő 
Adatbázis 

neve, 
formátuma 

Az adatkezelés célja Adatok fajtája és kezelésük 
jogalapja időtartam érintettek köre az adat forrása 

Humánszolgáltatási 
Iroda 

Szociális 
pénzbeli és 

természetbeni 
támogatásokka
l kapcsolatos 

adatbázis.   

 
 

Szociális pénzbeli és 
természetbeni 

támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok 

tervezéséhez, 
statisztikai 

adatszolgáltatásokhoz 
 

 
 

Sztv. 1993. évi III. törvény, Gyvt. 
1997. évi XXXI. Törvény, 

Önkormányzat 
 szociális rendelete. 

folyamatos 

Szociális pénzbeli 
és természetbeni 
támogatásokkal 

kapcsolatos 
eljárások ügyfelei. 

A szociális pénzbeli és 
természetbeni támogatások 

megállapítása iránt benyújtott 
kérelmek. 



Humánszolgáltatási 
Iroda 

eü. alapellátási 
körzetek 

eü. Alap és 
járóbetegellátás 

biztosítása 
2015. évi CXXIII.tv.6.§ (1) bek. folyamatos 

IX. ker. 
közigazgatási 

területén működő 
közfinanszírozott 
eü. szolgáltatók 

feladatellátási szerződések, eü. 
szakigazgatási szerv által kiadott 

működési engedélyek 

Humánszolgáltatási 
Iroda 

Gyermekétkez-
tetetés (excel) 

önkormányzati 
adatszolgáltatáshoz 

adatgyűjtés 
Gyvt. 21. §; 21/A.§; 21/B.; 21/C.§ évenként 

folyamatos óvodák, iskolák 
Önkormányzat által biztosított 

gyermekétkeztetést ellátó 
intézményi adatszolgáltatás 

Humánszolgáltatási 
Iroda 

Óvodai 
felvételi körzet 

Települési önk. 
Közzétételi 

kötelezettség 
Nkt. 49. § (3). Bek. folyamatos óvodák  

Hatósági Iroda 

Adatkezelő 
Adatbázis 

neve, 
formátuma 

Az adatkezelés célja Adatok fajtája és kezelésük 
jogalapja időtartam érintettek köre az adat forrása 

Hatósági Iroda 

Nyilvántartás a 
bejelentéshez 

kötött 
kereskedelmi 

tevékenységről 
Internetes, 
nyilvános 

Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 

közigazgatási területén 
kereskedelmi 
tevékenységet 

folytatók 
nyilvántartása 

A kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 

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

folyamatos kereskedelmi 
eljárások ügyfelei bejelentések 

Hatósági Iroda 

Nyilvántartás a 
működési 

engedéllyel 
rendelkező 
üzletekről 
Internetes, 
nyilvános 

Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 

közigazgatási területén 
kereskedelmi 
tevékenységet 

folytatók 
nyilvántartása 

A kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 

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

folyamatos kereskedelmi 
eljárások ügyfelei működési engedély iránti kérelmek 

Hatósági Iroda 

Zenés, táncos 
rendezvény 

 nyilvántartása 
Internetes, 
nyilvános 

Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 

közigazgatási területén 
megrendezett alkalmi 
és rendszeres zenés, 
táncos rendezvények 

nyilvántartása 

A zenés, táncos rendezvények 
működésének biztonságosabbá 
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.)  

Korm. rendelet 
 

 
 
 

folyamatos 
zenés, táncos 
rendezvények 

szervezői 

rendezvénytartási engedély iránti 
kérelmek 



Hatósági Iroda 

Üzleti célú 
szálláshelyek 

listája 
Internetes, 
nyilvános 

Kereskedelmi célú 
szálláshelyek 
nyilvántartása 

A szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 

239/2009.(X.20.) Korm. rendelet 

folyamatos szálláshelyet 
üzemeltetők bejelentések 

Hatósági Iroda 

Nem üzleti 
célú 

szálláshelyel 
listája 

Internetes, 
nyilvános 

A nem üzleti célú 
közösségi, szabadidős 

szálláshely-
szolgáltatás 

nyilvántartásba vétele 

A nem üzleti célú közösségi, 
szabadidős szálláshely-

szolgáltatásról szóló 
173/2003.(X.28.) Korm. rendelet 

folyamatos szálláshelyet 
üzemeltetők nyilvántartásba vételi kérelmek 

Hatósági Iroda 

Ipari 
tevékenységet 

folytatók 
listája 

Internetes, 
nyilvános 

Telepengedély-köteles, 
illetve bejelentés-

köteles ipari 
tevékenységet 

folytatók 
nyilvántartása  

A telepengedély, illetve a telep 
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  

folyamatos  ipari tevékenységet 
folytatók 

engedély iránti kérelmek, 
bejelentések  

Hatósági Iroda 

Nyilvántartás a 
vásárról, a 
piacról és 

annak 
fenntartójáról 

Internetes, 
nyilvános 

Az engedélyezett 
vásárok/piacok 
üzemeltetésével 

kapcsolatos adatok 
nyilvántartása 

A vásárokról, a piacokról, és a 
bevásárlóközpontokról szóló 

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

vásárok/piacok 
fenntartói és 
üzemeltetői 

engedély iránti kérelmek  

Hatósági Iroda 

Nyilvántartás a 
helyi termelői 

piacról 
Internetes, 
nyilvános 

Helyi termelői 
piacokkal kapcsolatos 
adatok nyilvántartása 

A vásárokról, a piacokról, és a 
bevásárlóközpontokról szóló 

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

helyi termelői 
piacok fenntartói és 

üzemeltetői 
bejelentések  

Hatósági Iroda 

 Nyilvántartás 
a 

bevásárlóköz-
pontokról 
Internetes, 
nyilvános 

Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 

közigazgatási területén 
működő bevásárlóköz-
pontok  nyilvántartása 

 

 
A vásárokról, a piacokról, és a 
bevásárlóközpontokról szóló 

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

folyamatos 
bevásárló-
központot 

üzemeltetők 
bejelentések 



Hatósági Iroda 

Állandó 
éjszakai 

nyitvatartási 
engedéllyel 
rendelkező 

üzletek 
nyilvántartása 

Internetes, 
nyilvános 

Állandó éjszakai 
nyitvatartási 

engedéllyel rendelkezó 
üzletekről vezetett 

nyilvántartás 

Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének az üzletek 
éjszakai nyitvatartásának 

rendjéről szóló 37/2020.(XI.25.) 
önkormányzati rendelet 

folyamatos  vendéglátó üzletek 
üzemeltetői kérelmek 

Hatósági Iroda 

Eseti éjszakai 
nyitvatartási 
engedéllyel 
rendelkező 

üzletek 
nyilvántartása 

Internetes, 
nyilvános 

Eseti éjszakai 
nyitvatartási 

engedéllyel rendelkezó 
üzletekről vezetett 

nyilvántartás 

Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének az üzletek 
éjszakai nyitvatartásának 

rendjéről szóló 37/2020.(XI.25.) 
önkormányzati rendelet 

folyamatos vendéglátó üzletek 
üzemeltetői kérelmek 

Hatósági Iroda 
Kútnyilvántar-

tás NEM 
NYILVÁNOS 

A jegyző által kiadott 
talajvízkút létesítési , 

üzemeltetési és 
megszüntetési 

engedélyekről vezetett 
nyilvántartás  

A vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 
24. § (7) bekezdés 

folyamatos talajvízkutat 
üzemeltetők kérelmek 

Hatósági Iroda 
Ebnyilvántar-

tás NEM 
NYILVÁNOS  

Az ebtulajdonok, 
ebtartók és az ebek 

adatainak 
nyilvántarátsa 

Az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény 

három 
évente 

ebtulajdonosok, 
ebtartók bejelentések  

Üzemeltetési Iroda 

Adatkezelő 
Adatbázis 
neve, 
formátuma 

Az adatkezelés célja Adatok fajtája és kezelésük 
jogalapja időtartam érintettek köre az adat forrása 

Üzemeltetési Iroda 

GovSys 
Ügyviteli 

Programrendsz
er  

(2020-ig),  
DMS irat és 

dokumentumk
ezelő rendszer  

A Polgármesteri 
Hivatalba beérkező az 

egyedi iratkezelési 
szabályzat alapján 

érkeztetendő és 
iktatandó beérkező 

küldemények, továbbá 
a Polgármesteri 

1995. évi LXVI. Törvény  
9.§ (1.) folyamatos 

A Polgármesteri 
Hivatalban 

intézhető ügyek 
érintett ügyfelei 

Ügyfél által benyújtott/beküldött 
iratok. 

Hivatalból kimenő iratok. 



(2021-től) Hivatalból kimenő  az 
egyedi iratkezelési 
szabályzat alapján 

iktatandó 
küldemények 

nyilvántartásba vétele 
Városüzemeltetési Iroda 

Adatkezelő 
Adatbázis 
neve, 
formátuma 

Az adatkezelés célja Adatok fajtája és kezelésük 
jogalapja időtartam érintettek köre az adat forrása 

Vagyonkezelési 
Iroda 

City Ingatlan 
Adatbank 
program 

Az önkormányzat 
ingatlanvagyonának 

nyilvántartása 

147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet, 
ill. az 1991. évi XXXIII. törvény 
42. §-a.  

folyamatos   
A Hivatal szervezeti egységeinek 
adatszolgáltatása 

 

 

 


