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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 
 Adat Közzétételi 

kötelezettséget előíró 
jogszabály 

Frissítés / Közzététel 
időtartama 

Tartalomfelelős 

 1. A helyi adókról szóló rendelet szövege, az 
adórendelet módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövege, valamint a 
rendszeresített bevallási, adatbejelentési, 
bejelentkezési nyomtatványok, az 
elérhetőségi információk.  

A helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 
42/B. § (3) bekezdés 

Az önkormányzati 
adórendelet, valamint 
annak módosítása 
hatálybalépését 
megelőző hónap ötödik 
napjáig. 

Adó Osztály vezetője 

 2. Településképi arculati kézikönyv  A településfejlesztési 
koncepcióról, az 
integrált 
településfejlesztési 
stratégiáról és a 
településrendezési 
eszközökről, valamint 
egyes településrendezési 
sajátos 
jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 29/A.§ 
(3) bekezdés, 43/B. § (1) 
bekezdés 

A változásokat követő 
15 napon belül. 
 

Várostervezési Osztály 
vezetője 

3. Stratégiai zajtérkép és intézkedési terv 
közzététele. 

A nyilvánosság 
környezeti 
információkhoz való 
hozzáférésének 
rendjéről szóló 
311/2005. (XII.25.) 
Korm. rendelet 4. §; 

60 napig. 
 
Archiválás: 
folyamatosan. 

Közszolgáltatásszerve- 
zési és 
Környezetvédelmi 
Osztály vezetője 
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 Adat Közzétételi 
kötelezettséget előíró 

jogszabály 

Frissítés / Közzététel 
időtartama 

Tartalomfelelős 

A környezeti zaj 
értékeléséről és 
kezeléséről szóló 
280/2004. (X.20.) 
Korm. rendelet 10. § 
(5)-(6) bekezdés 

4. Levegőminőségvédelmi terv közzététele. A környezet 
védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 12. § 
(3) bekezdés; 
 
A nyilvánosság 
környezeti 
információkhoz való 
hozzáférésének 
rendjéről szóló 
311/2005. (XII.25.) 
Korm. rendelet 4. §; 
 
A levegő védelméről 
szóló 306/2010. 
(XII.23.) Korm. rendelet 
16. § (1) bekezdés 

Legalább 30 napig. 
 
Archiválás: 
folyamatosan. 

Közszolgáltatásszerve- 
zési és 
Környezetvédelmi 
Osztály vezetője 

5. Szmoghelyzet, szmogadatok közzététele. A nyilvánosság 
környezeti 
információkhoz való 
hozzáférésének 
rendjéről szóló 
311/2005. (XII.25.) 

Azonnali közzététel. Közszolgáltatásszerve- 
zési és 
Környezetvédelmi 
Osztály vezetője 
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 Adat Közzétételi 
kötelezettséget előíró 

jogszabály 

Frissítés / Közzététel 
időtartama 

Tartalomfelelős 

Korm. rendelet 4. §; 
 
A környezet 
védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 12. § 
(3) bekezdés; 
 
Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 
Kecskemét Megyei Jogú 
Város füstködriadó 
tervéről szóló 24/2017. 
(XI.22.) önkormányzati 
rendelete 10. § 

6. Környezeti állapotértékelés. A nyilvánosság 
környezeti 
információkhoz való 
hozzáférésének 
rendjéről szóló 
311/2005. (XII.25.) 
Korm. rendelet 4. §; 
 
A környezet 
védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 12. § 
(3), 51. § (3) bekezdés  

A következő 
állapotértékelés 
közzétételéig 
folymatosan. 
 
Arhiválás: 
a következő 
állapotértékelés 
közzétételéig 
folymatosan. 

Közszolgáltatásszerve- 
zési és 
Környezetvédelmi 
Osztály vezetője 
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 Adat Közzétételi 
kötelezettséget előíró 

jogszabály 

Frissítés / Közzététel 
időtartama 

Tartalomfelelős 

7. Környezetvédelmi program. A nyilvánosság 
környezeti 
információkhoz való 
hozzáférésének 
rendjéről szóló 
311/2005. (XII.25.) 
Korm. rendelet 4. §; 
 
A környezet 
védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 12. § 
(3) bekezdés 

Folyamatos, jogszabály 
szerint legalább évente 
egy alkalommal. 
 
Archiválás: 
folyamatosan. 

Közszolgáltatásszerve- 
zési és 
Környezetvédelmi 
Osztály vezetője 

8. Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
 

A helyi 
esélyegyenlőségi 
programok 
elkészítésének 
szabályairól és az 
esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 3. § 

A változásokat követően 
azonnal. 
 

Társadalompolitikai 
Osztály vezetője 

9. A háziorvosi körzetek területi 
elhelyezkedése, továbbá a háziorvosok 
neve és képesítési adatai 

A háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és 
fogorvosi 
tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet 3/C.§ (1) 
bekezdés 
 

A változásokat követően 
folyamatosan. 
 

Társadalompolitikai 
Osztály vezetője 
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 Adat Közzétételi 
kötelezettséget előíró 

jogszabály 

Frissítés / Közzététel 
időtartama 

Tartalomfelelős 

10. A fenntartó tájékoztatója a szülőknek a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 
szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről.  
 
 

A személyes 
gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi 
intézmények, valamint 
személyek szakmai 
feladatairól és 
működésük 
feltételeiről szóló 15/19
98. (IV. 30.) NM 
rendelet 37. § (3) 
bekezdés 

Minden év február 
15-től augusztus 31-ig. 

Társadalompolitikai 
Osztály vezetője 

 11. Az intézményvezető (igazgató) munkakör 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás. 

A kulturális 
intézményben 
foglalkoztatottak 
munkaköreiről és 
foglalkoztatási 
követelményeiről, az 
intézményvezetői 
pályázat lefolytatásának 
rendjéről, valamint 
egyes kulturális tárgyú 
rendeletek 
módosításáról szóló 
39/2020. (X. 30.) EMMI 
rendelet 5. § (2) 
bekezdés  

5 évente 30 napig. Ettől 
abban az esetben lehet 
eltérés, ha nem 5 évre 
kötnek munkaszerződést 
az adott 
intézményvezetővel. 

Közösségi Kapcsolatok 
Osztálya vezetője 
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 Adat Közzétételi 
kötelezettséget előíró 

jogszabály 

Frissítés / Közzététel 
időtartama 

Tartalomfelelős 

 12. A települési értéktárban nyilvántartott 
nemzeti érték megnevezése. 

A magyar nemzeti 
értékek és 
hungarikumok 
értéktárba való 
felvételéről és az 
értéktár bizottságok 
munkájának 
szabályozásáról szóló 
324/2020. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 18. § (1) 
bekezdés   

A települési értéktár 
bizottság döntését 
követő 8 napon belül, 
folyamatosan. 

Közösségi Kapcsolatok 
Osztálya vezetője 

13. Közművelődési megállapodás. A muzeális 
intézményekről, a 
nyilvános könyvtári 
ellátásról és a 
közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 
79. § (3) bekezdés 

A változásokat követően 
folyamatosan. 
 

Közösségi Kapcsolatok 
Osztálya vezetője 

14. A Közművelődési Kerekasztal 
megalakítását célzó határozat, melyet 
kecskeméti székhelyű, közművelődési 
célú egyesület nyújt be írásban a 
jegyzőhöz. 
 

A muzeális 
intézményekről, a 
nyilvános könyvtári 
ellátásról és a 
közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. 
törvény 83. § (2) 
bekezdés 

A közművelődési célú 
egyesület által 
benyújtott határozat 
beérkezését követően 
30 napig. 

Közösségi Kapcsolatok 
Osztálya vezetője 
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 Adat Közzétételi 
kötelezettséget előíró 

jogszabály 

Frissítés / Közzététel 
időtartama 

Tartalomfelelős 

15. A Közművelődési Kerekasztal működési 
idejének lejárta. 
 
 

A muzeális 
intézményekről, a 
nyilvános könyvtári 
ellátásról és a 
közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. 
törvény 83. § (5) 
bekezdés 

Közművelődési 
Kerekasztal működési 
idejének lejártát 
megelőzően 30 nappal. 

Közösségi Kapcsolatok 
Osztálya vezetője 

16. A Közművelődési Kerekasztal tagjaira, 
szervezeti és működési rendjére, illetve 
megszűnésére vonatkozó dokumentumok. 
 

A muzeális 
intézményekről, a 
nyilvános könyvtári 
ellátásról és a 
közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. 
törvény 83. § (11) 
bekezdés a) pont 

A változás bejelentését 
követő 15 napon belül. 

Közösségi Kapcsolatok 
Osztálya vezetője 

17. Az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai 
jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról szóló közlemény vagy 
hirdetmény. 

A nevelési-oktatási 
intézmények 
működéséről és a 
köznevelési 
intézmények 
névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 20. § 
(1) bekezdés 

Minden évben a 
beiratkozás első 
határnapját megelőzően 
legalább 30 nappal. 

Közösségi Kapcsolatok 
Osztálya vezetője 

18. A köznevelési intézményekben az 
intézményvezető megbízására vonatkozó 
pályázati felhívás. 

A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 
20/A. § (4) bekezdés 

5 évente legalább 30 
napig. 

Közösségi Kapcsolatok 
Osztálya vezetője 
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 Adat Közzétételi 
kötelezettséget előíró 

jogszabály 

Frissítés / Közzététel 
időtartama 

Tartalomfelelős 

19. Az önkormányzati rendelet 1. §-ban 
felsorolt kitüntetések, kitüntető címek és a 
Város Kulcsa elismerő címek, díszoklevél 
adományozásáról javaslattételi felhívás 
közzététele. 
 
 

A városi kitüntetések, 
elismerő címek, a 
díszoklevél alapításáról 
és adományozásáról 
szóló 5/2006. (I. 23.) 
önkormányzati rendelet 
18. § (5), 27. § (3), 36. § 
(1) bekezdés 

Az átadásuk időpontja 
előtt legalább 60 nappal. 
 
Archiválás az 
adományozást követően 
azonnal. 

Szervezési Osztály 
vezetője 

20. Az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 
19.) Korm. rendelet 1. mellékletében 
meghatározott, kötelezően elfogadandó 
formátumokon túlmenően az elektronikus 
kapcsolattartás keretében elfogadott 
fájlformátumok. 

Az elektronikus 
ügyintézés 
részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdés 

A változást követően 
folyamatosan. 

Jegyzői Titkárság 
osztályvezetője 

21. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv 
nyilvános elektronikus tájékoztatása: 

 elektronikus elérhetőségeiről; 
 ügyfélszolgálata elérhetőségéről; 
 az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges 

körülményekről; az üzemszünet, 
üzemzavar esetén követendő 
eljárásrendről; az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény) (a továbbiakban: E-ügyintézési 
tv.) 10. § b) pontja szerint igénybe vehető 
elektronikus útról; 

 az E-ügyintézési tv. 18. § (2) bekezdés c) 

Az elektronikus 
ügyintézés 
részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 34. § (1) 
bekezdés 

A változást megelőzően. Jegyzői Titkárság 
osztályvezetője 
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 Adat Közzétételi 
kötelezettséget előíró 

jogszabály 

Frissítés / Közzététel 
időtartama 

Tartalomfelelős 

pontja szerint igénybe vehető elektronikus 
azonosítási szolgáltatásokról; 

 az elektronikus űrlap kitöltésével 
kezdeményezhető eljárásokról, az 
elektronikus űrlapok elérhetőségeiről; 

 az eljárásért fizetendő terhek elektronikus 
megfizetésének módjáról. 

22. Az E-ügyintézési tv. 27. § (2) bekezdése 
szerinti előre tervezett - üzemszünetet vagy 
az elektronikus ügyintézés korlátozott 
működőképességét okozó - technikai 
tevékenységre vonatkozó tájékoztatás. 

Az elektronikus 
ügyintézés 
részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 53. § (1) 
bekezdés 

A technikai tevékenység 
tervezett kezdő 
időpontja előtt 3 nappal. 

Jegyzői Titkárság 
osztályvezetője 

23. Előre nem tervezett üzemszünet vagy az 
elektronikus ügyintézés korlátozott 
működőképességét okozó esemény (a 
továbbiakban együtt: üzemzavar) 
bekövetkezéséről szóló tájékoztatás. 

Az elektronikus 
ügyintézés 
részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 53. § (2) 
bekezdés 

Az üzemzavar 
bekövetkezését 
követően 
haladéktalanul. 

Jegyzői Titkárság 
osztályvezetője 

24. Az E-ügyintézési tv. 27. § (2) bekezdése 
szerinti előre tervezett és elvégzett 
technikai tevékenységről, valamint az 
üzemzavarról szóló nyilvántartás. 

Az elektronikus 
ügyintézés 
részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 53. § (3) 
bekezdés 

A tájékoztató 
közzétételével 
egyidőben. 

Jegyzői Titkárság 
osztályvezetője 
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 Adat Közzétételi 
kötelezettséget előíró 

jogszabály 

Frissítés / Közzététel 
időtartama 

Tartalomfelelős 

25. Másolatkészítési szabályzat. Az elektronikus 
ügyintézés 
részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 55. § (8) 
bekezdés 

A változást megelőzően. Jegyzői Titkárság 
osztályvezetője 

26. Bankszámlaszám. Az elektronikus 
ügyintézés 
részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 111. § 
(1) bekezdés 

A változást megelőzően. Jegyzői Titkárság 
osztályvezetője 

27. E-ügyintézési tv. Harmadik Része szerinti 
közzétételi kötelezettségek (biztonságos 
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 
elérhetőség, elektronikus levélcím). 

Az elektronikus 
ügyintézés 
részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 147. § 
(1) bekezdés 

A változást megelőzően. Jegyzői Titkárság 
osztályvezetője 

28. Információátadási szabályzat. Az elektronikus 
ügyintézés 
részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 152. § 
(1) bekezdés 

Az információátadási 
szolgáltatás nyújtásának 
megkezdését, illetve a 
módosítást megelőzően 
legalább 15 nappal. 

Jegyzői Titkárság 
osztályvezetője 
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 Adat Közzétételi 
kötelezettséget előíró 

jogszabály 

Frissítés / Közzététel 
időtartama 

Tartalomfelelős 

29. Az alkalmazott döntéshozatali eljárás 
módszertana és lényeges szabályai. 

Az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény 11. 
§ (3) bekezdés 

A változást megelőzően. Jegyzői Titkárság 
osztályvezetője 

30. Elektronikus kapcsolattartási lehetőség 
megváltozása. 

Az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény 25. 
§ (10) bekezdés 

A változást megelőző 30 
nappal korábban, a 
módosítást követő 14 
napon keresztül. 

Jegyzői Titkárság 
osztályvezetője 

31. Az elektronikus űrlap megváltozása. Az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény 25. 
§ (11) bekezdés 

A változást megelőző 14 
nappal korábban, a 
módosítást követő 14 
napon keresztül. 

Jegyzői Titkárság 
osztályvezetője 
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