
Gétye Község Önkormányzata 
 

10/2005. (XII.15.) számú rendelete 

 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény végrehajtására és az önkormányzat helyi rendeleteinek 

jogharmonizációjáról 

 

 

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  (továbbiakban Ket.)  

173. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

(Ket. 19.§. (2) bekezdéséhez és a 173.§. (4) bekezdéséhez) 

 

Az önkormányzati hatáskörök átruházását az ágazati helyi önkormányzati rendeletek és az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szabályozza. 

 

      2. §. 

 

(Ket. 33. §. (1) bekezdéséhez) 

 

A képviselő-testület a törvényben rögzített általánostól eltérő, rövidebb ügyintézési 

időtartamot nem állapít meg. 

 

      3.§. 

 

(Ket. 160. §. (1) bekezdéséhez és a 162.§. (1) bekezdéséhez) 

 

A képviselő-testület a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézését 

kizárja. 

 

4.§. 

 

 Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
5/2003./IX. 8./ számú önkormányzati rendelet kiegészül az alábbi 8/A §-val, a 12 § /1/ 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

8/A. §. „ Az ügyfél a polgármester átruházott hatáskörében hozott határozata ellen a  

kézbesítéstől számított 15 napon kifogással élhet, melynek elbírálása a 

képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  
 

12./1/ „ A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére  

történik. A kérelmet a körjegyzőségen lehet előterjeszteni. A körjegyzőség a kérelem 

benyújtásához e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványt biztosítja.  

A kérelem a nyomtatvány kitöltésével nyújtható be, de az ügyfél által más formában 

előterjesztett kérelmet is be kell fogadni elbírálásra. 
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5. §. 

 

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2003./IX.8./ számú 

önkormányzati rendelet 36 §-a helyébe e rendelkezés lép: 

 

„36. §. A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítása,  

továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás  

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az Sztv-ben  

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

A szociális ellátások iránti kérelmet a körjegyzőségen kell előterjeszteni. 

 

6.§. 

 

3./ A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 1/1998./II.11./ 

számú önkormányzati rendelet 4. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4.§.(1) A 3.§. (1) bekezdésének g.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy  

számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes terméken az önkormányzat 

címerének használatát –kérelemre- a jegyző javaslata alapján polgármester 

engedélyezheti a  2004. évi CXL. törvényben foglal szabályok szerint. 

 

7.§. 

 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2003./VII.18./ számú önkormányzati 

rendelet15 § /4/ bekezdése helyébe  a következő rendelkezés lép. 

 

„15.§. (4)  a Képviselő-testület hatósági határozataira –az Ötv-ben foglalt eltérésekkel – a  

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi  

CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

8. §. 

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 6/2005./(X.7.) 

számú önkormányzati rendelet hatályon kívül kerül.. 

 

Gétye, 2005. december 14. nap. 

 

Pőcze Ferenc         Kovács Katalin 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

Kihirdetve:  2005. december 15.  

 

 

Kovács Katalin  

körjegyző 


