Felsőszölnök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2005. (IX.29.) sz. rendelete
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról
Módosítva a 12/2006. (VII.15.) ÖKT rendelettel, 14/2009. (XI.15.) ÖKT rendelettel
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. december 15-én)

1.§. E rendelet célja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényben (továbbiakban: Ket.) biztosított felhatalmazás alapján a település közigazgatási területén
tartózkodó állampolgárokat és működő szervezeteket érintő közigazgatási hatósági eljárás
a.) eredményes végrehajtása megvalósulhasson,
b.) csökkenjenek az ügyfelek eljárási terhei,
c.) egyértelmű legyen az eljárásban résztvevők és a hatóság kapcsolata,
d.) érvényesüljenek a demokratikus jogállamban alkalmazott jogelvek az ügyféljogok
megvalósításában és kötelességeik teljesítése területén.
2.§. E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni: a képviselő-testület és a Ket. 19.§. (2) bekezdésében
meghatározott szervek hatáskörébe és illetékességébe tartozó önkormányzati hatósági ügyekben, az
önkormányzat közigazgatási területén a Ket. 15.§.-a alapján ügyfélnek minősülő természetes vagy jogi
személyek, továbbá jogi személynek nem minősülő szervezetek esetében.
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3.§. A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyekben szerveire átruházott hatásköreiről az adott
ügykörben megalkotott önkormányzati rendelet rendelkezik.
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4.§.

5.§. A képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyek közül a következő
ügykörökben lehet az ügyféllel hatósági szerződést kötni:
a.) közterület-használati ügyek,
b.) lakásépítési, felújítási támogatás nyújtása,
c.) kamatmentes hitel rendkívüli szociális rászorultság esetén.
6.§. Ahol a Ket. hirdetményi úton, továbbá közhírré történő értesítést, illetve közlést említ, akkor az
önkormányzat közigazgatási területén – e törvény hatálya alá tartozó ügyekben – az SZMSZ közhírré
tételre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
7.§. A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi tárgyú ügyekben egyszerűsített
határozat hozható, ha a testület a kérelemnek helyt ad és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.
8.§. (1) Ez a rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
(3) E rendelet kihirdetésére – az SZMSZ előírásainak megfelelően – a körjegyző gondoskodik.
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9.§. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Felsőszölnök, 2005. szeptember 28.
Balassa József sk.
körjegyző
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Ropos Márton sk.
polgármester

Módosította: 14/2009.(XI.15.) ÖKT..r. 1.§-a. Hatályos: 2009. XI. 15-től.
Hatályon kívül helyezte a 14/2009.(XI.15.) ÖKT. r. 2.§-a 2009. XI.15-től.
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Módosította: 14/2009. (XI.15.) ÖKT. r. 3.§-a. Hatályos: 2009. XI.-15-től.
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