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Választási határozat >>
Tájékoztató jelölõ szervezetek >>
A4 ajánlóív igénylés >>
E2 egyéni jelölt bejelentése >>
P3 jelölõ szervezet bejelentése >>
Közterületek filmforgatási célú használatának díjai >>
Egercsehi Településrendezési Terve
I. Fejlesztési koncepció >>
II. Jóváhagyott munkarészek
Helyi Építési Szabályzat >>
Sz1 Egercsehi Belterület szabályozási terve >>
SZ2 Egercsehi külterület szabályozási terve >>
Településszerkezeti terv leírás >>
T1 Egercsehi településszerkezeti terve >>
T2 Egercsehi belterületi településszerkezeti terve >>
Címlap >>
Tervezõk >>
Tartalom >>
Örökségvédelem >>
Régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat >>
Az alátámasztó munkarészek leírása >>
Környezeti értékelés >>
14/2015. önkormányzati rendelet >>
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetõk
Elérhetõségi adatok
A szervezeti struktúra
A szerv vezetõi
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szerv
Alapító okirat: Óvoda
Alapító okirat: Hivatal
Alapító okirat: Szociális központ
1.3 Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével mûködõ gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok
Alapító okirat: Közalapítvány
1.5 Lapok
Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szervek
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv
2. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Egercsehi SZMSZ , Egercsehi SZMSZ módosítás
http://egercsehi.hu
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A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Szociális tûzifa , Települési támogatás , Beiskolázási támogatás , Gyermekvédelmi kedvezmény
Közszolgáltatások
A szerv nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok
Döntéshozatal, ülések
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Pályázatok
Közérdekû adatok 2. >>
Közérdekû adatok igénylése
Közzétételi listák
3. Gazdálkodási adatok
3.1 A mûködés törvényessége, ellenõrzések
Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Az Állami Számvevõszék ellenõrzései
Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok
A mûködés eredményessége, teljesítmény
Mûködési statisztika
3.2 Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása
3.3 Mûködés
A foglalkoztatottak 2016 - 2017
Támogatások
Szerzõdések
Koncessziók
Egyéb kifizetések

Fenti közérdekû adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresõ
rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
- 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
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