Tiszavárkony Község Önkormányzat
Jegyzőjének
TAKARNET Szabályzata
Tiszavárkony Község Jegyzőjeként a Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET
elnevezésű, földhivatali tulajdoni lapok elektronikus beszerzésére alkalmas hálózatának (
továbbiakban TAKARNET hálózat) használatáról az alábbi szabályzatot rendelem
alkalmazni:
1.) Ezen szabályzat személyi hatálya kiterjed:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ( 5092 Tiszavárkony,
Endre Király út 37.) minden ügyintézőjére és dolgozójára.
2.) Ezen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed :
Tiszavárkony Község
Önkormányzat és valamennyi feladata, valamint az
önkormányzat intézményei és az ellátott szakfeladatok, és a Polgármesteri Hivatal
által ellátott, annak hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához, amennyiben ahhoz
szükséges az ingatlan nyilvántartásban szereplő tulajdoni lapok beszerzése, illetve az
azokon található adatok megismerése.
3.) A TAKARNET hálózat adatainak lekérdezésével kapcsolatos feladatokat ellátja
(továbbiakban adatlekérdező) :Hatvani Júlia jegyző.
4.) A TAKARNET hálózat adatainak lekérdezésekor azonnal naplózni kell a szabályzat 1
számú melléklete vezetésével – nyilvántartás a TAKARNET használatáról – havi
bontásban. A nyilvántartást havonta a tárgyhónapot követő 3 munkanapig le kell zárni
és egy másolati példányát a Polgármesteri Hivatal pénzügynek át kell adni.
5.) A TAKARNET hálózat lekérdezésének menete:
a.) az adatot kérő ügyintéző a díjmentességet megalapozó közigazgatási hatósági
eljárás, vagy önkormányzati pályázati ügy, vagy önkormányzati hatósági ügy
ügyintézéséhez szükséges ügyben, írásban kell kérje az adatot iktatószám,
pályázati azonosító megjelölésével, külön megjelölve a díjmentességet
megalapozó tárgyat, és jogszabályhelyet. Az írásos adatkérést csatolni kell a
TAKARNET használat nyilvántartásához.
b.) Az adatot kérő ügyintézőnek, abban az esetben, ha az adat kérési eljárás a díj
mentességi körön kívül esik, külön indokolnia kell, hogy az ügy elbírálása
szempontjából, miért nélkülözhetetlen az ingatlan nyilvántartás adatának
lekérdezése.
c.) Írásos, az ügyben eljáró ügyintéző aláírásával ellátott, adatkérő nélkül adat
lekérdezés nem történhet.
d.) Az adatot kérő ügyintéző személyes felelőssége, hogy az adatkérés kizárólag a
2.) ponthoz tartozó ügyekhez történjen.
e.) Az adat lekérdező felelőssége, hogy a nyilvántartást (naplót) napra készen
vezesse, abban bármikor nyomon követhető legyen a használati díj mértéke, és
az írásos adatkérő a nyilvántartáshoz csatolásra kerüljön a lekérdezés előtt.
6.) A TAKARNET hálózat használatára ezen szabályzatban nem szabályozottak
tekintetében a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei és a Szolgáltatóval kötött
megállapodás az irányadó.
7.) Ezen szabályzat 2010. június 25-én lép hatályba.
Tiszavárkony, 2010 június 25.
Hatvani Júlia
jegyző

Megismerési nyilatkozat

Tiszavárkony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala TAKARNET Hálózat
igénybevételéhez készült 2010 június 25-én kelt jegyzői szabályzatot megismertem.
Tudomásul veszem és aláírásommal nyilatkozom, hogy a szabályzatban foglaltakat
munkavégzésem során köteles vagyok betartani.
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A 2010 ……………………… havi nyilvántartás ………. sorszámmal ………………………………… összesen összeggel lezárva.

