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 Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
15/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete 1 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván tartásából történ ő 
adatszolgáltatásról  

 
EGYSÉGES SZERKEZET 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § (1)2 A Hatvan város jegyzője által vezetett polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásából a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 17. § (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott adatokat az önkormányzat és szervei az alábbi feladataik ellátásához 
jogosultak igényelni: 

a) adóügyi igazgatás; 
b) pénzügyi igazgatás és gazdálkodás; 
c) helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok; 
d) személyzeti-, munkaügyi-, humánpolitikai feladatok; 
e) mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatok; 
f) környezetvédelmi feladatok; 
g) állatvédelemmel kapcsolatos feladatok; 
h) településkép védelmi és építésügyi hatósági feladatok; 
i) önkormányzat által magánszemélyek részére történő ingyenes vagy kedvezményes 

juttatás nyújtásával kapcsolatos feladatok; 
j) a 60. életévüket betöltő Hatvanban állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok 

köszöntése. 
(2) Az e rendelet alapján teljesített adatszolgáltatást is fel kell tüntetni a Nytv. 31. §-a 

szerint vezetett adatszolgáltatási nyilvántartásban. 
 

2. § Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2015. április 30. 
 
 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző  polgármester 
 
 

                                                 
1 A 12/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezet. 
2 Módosította: 12/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. július 1-től. 


