Kapuvári Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának
4. számú függeléke

A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait:
-

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról
2013.évi XXXVI. tv. a választási eljárásról
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CXCV. az államháztartásról
2000. évi C. törvény a számvitelről
4/2013 (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
2011. évi CXCV. CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
a mindenkor hatályos törvény Magyarország központi költségvetéséről
2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok:
Az Igazgatási Osztály munkájában használt főbb jogszabályok:
-

2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról

-

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek
eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési
feltételekről

-

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól
1993. évi LV. tv. a magyar állampolgárságról
125/1993.(IX.22.) Kormányrendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tv.
végrehajtásáról
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
149/1997.(IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról (Gyer.)
331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről (Gyár.)
1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról

-

-

-

1993 évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.)
63/2006.(III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel
összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről
1996. évi LV. tv. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről (Itv.)
1992. évi LXVI. tv. (Nytv.) a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról
2009. évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárás szabályairól
29/2010.(XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
57/2013.(II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése
alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről
210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
2005. évi CLXXVI. törvény az állategészségügyről
70/2003.(VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
15/1969. (XII. 6.) MÉM rendelet a méhészetről
346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás-szárú növények védelméről
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint
kiszabásának és megállapításának módjáról
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint
kiszabásának és megállapításának módjáról
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

-

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának,
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról

-

-

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami, illetve közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
41/2010.(II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról

-

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről

-

245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok
védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és
hatásköreiről
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos
nyilvántartásáról
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről
17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

-

Az adóigazgatásban alkalmazott ágazati jogszabályok:
-

-

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
1990. évi C. törvény a helyi adókról
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel
összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről
37/2015. (XII.28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének,
elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának
szabályairól
35/2008. (XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által
rendszeresíthetőbevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról

-

44/2004. (XII.20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés
ellenőrzésének részletes szabályairól
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Az építéshatósági munkában használt főbb jogszabályok:
-

-

1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) az épített környezet alakításáról és védelméről
1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) az országos településrendezési és építési
követelményekről
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről és működési feltételeiről
66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az
örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők
építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék
kezelésének részletes szabályairól
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes
szabályairól
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
1990. évi XCIII. törvény (Itv.) az illetékekről
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
393/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet a régészeti örökség és a műemléki érték
védelmével kapcsolatos szabályokról
176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs
Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

-

-

-

314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi
építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem
tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes
szabályairól
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről

KCR:
-

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről

A Pénzügyi Osztály munkájában használt főbb jogszabályok:
-

-

68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok
és szakágazatok osztályozási rendjéről
38/2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb
gazdasági események kötelező elszámolási módjáról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013.
évi CCXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában levő ingatlanvagyon
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2007. évi CLXXXI törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről
85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekről

A Városfejlesztési Osztály munkájában használt főbb jogszabályok:

-

-

-

-

-

1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) az épített környezet alakításáról és védelméről
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséről
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az
egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
21/1996. (VII.19.) FM. rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről
346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás-szárú növények védelméről

