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Az önkorrrr ányzati hatósági ügyek intézésének szabályairól

Iszkán település Önkormányzatának Képüselő-testtilete (a továbbiakban:
Képviselő_testület) a helyi önkormrányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a

továbbiakban: Öw.) 16.§ (1) bekezdése és akőngazgatasi hatósági e§áras és

szolgáltaüís általános szabá|yakől szóló 2004. évi C)(L. törvény 160. § (1)

bekezdésében, a 33. § (1) bekezdésében, a 76. § (2) bekezdésében kapott
felhatalm azás alapján az al ábbi rende letet alkotj a :

1.§

Mivel az iszkár:i kö4egy zőség Hivatalában az elekronikus ügyintézés :

objektív feltételei hiányozrak" a képviselő-testiilet az elekfronikus ügyintézés
lehetősége közül valamennyit kizárj a:

2.§

(1) A képviselő_testiilet az a\ábbi önkonrrányzati hatósági ügyekben az általános
_ harminc napos - ügyintézésihatÁidőtől rövidebb ügyintézési haUíridőt állapít
meg: 

kmetési segély ügtekben

:
(2) Az ügyintézési hataridő a kérelemnek az eljarasra hataskörrel és

illetékességgel rendelkező önkormarryzati szervhez/személyhez történő

megérkezéie napjan, illetve az ellárés hivatalból történő meginűtasanak napjan

kezdőik.

(3) ,\z(1) bekezdésben foglalt ügyekben az ügyintézési hataridŐ: 3 nap.

3.§



(1) Ha jogszabály lehetővé teszi, az eLső fokon eljaró hatóság a hatáskörébe

tartoző ügynek a közérdek és az ngyfél szempontjából is előnyös rendezése

érdekében határozathozata| helyett azőgyféllel hatósági szerződést köthet.

(2) Hatóságí szerződés csak írásban köthető.
(3) Törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet a szerződés
me gkötéséhez további fe ltételeket is me ghatáro zhat.
(a) Ha az ngyfél ebben olyan kötelezettséget vállal, amelyre egyébként nem

lenne köteleáető, akkor nyilatkoznia kell arról is, hogy saját szerződésszegő

magatartasa esetén alá veti magát a jogkövetkezménynek, azaz a hivatalból való
végrehajüísnak.
(5) Ha az űgyféI a szerződésben foglaltakat megszegi, a szerződés jogerős és

végrehajthatő határozafirak minősül, s ebből következően a hatóság hivatalból
intézkedik a végrehajtas elrendeléséről-
(6) Amennyiben a hatóság nem teljesíti vállalasát és az ngyféI erre irányuló
felhívása is eredménytelen, a szerződésszegés tudomására jutasától számított 30

\'7 napon belül azúgyféL aközigazgatasi ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat.

(7) Ha a hatósági ügyben szakhatósági állásfoglalást kell beszerezlti, a szerződés

csak a szakhatósági hozzájárulás megadása esetén és a szakhatósági
állásfoglalásban meghatarozott előírásoknak és feltételeknek a szerződésbe

történő foglalasával köthető meg.

(8) Ha a szerződés harmadik személy jogát vagy jogos érdekét érinti, a
szerződés megkötése előtt be kell szerentí az érintett írásos hozzájárulasát. A
hozzáj árulrás a szerző dé s érv ény e s s é gének fe ltéte 1 e -

(9) Jogszabály előírhatja, hogy a szerződés érvényességéhez szükséges a
szerződő hatóság felügyeleti szervénekbozzájarulása. Ahozzájárulást az eljaró

hatóság szerzibe.

(10) A hatósági ügynek szerződéssel való \ezárásfua ezen rendelet 2. § (3)

bekezdésében megállapított ügyintézési hataridő /vagl az óltalónos j0 nap!/

iranyadó.

(11) Az ügy szempontjából jelentős új tény felmerülése, továbbá a

szerződéskötéskor fennálló körülmények lényeges megváltozása esetén a
szerződés módosítását bármelyik fel kezdeményeáeti. Ha a módosításhoz a

másik fel nem járul hozzá, vagy a felek között vita van a módosítás törvényi

feltételei tekintetében, akkor akőzígazgatasi ügyekben eljáró bíróságtól kérhető

a szerződés módos ítí.sa vagy megsziintetése.
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(1) Ezen rendelet 2005. november l-jén lep haáyba.

(2) 
^rendelet 

kihirdetéséről a kő1egyző a könlvtáóan valÓ elhelyezéssel és a

hírdetőtablrákon való kifiggesztessel gondoskodik

(3) A rendeletet a képvisel&tesfűet a 2005. október 24-i ülésén fogadta el.

Iszkáz 2005. október 25.

,i, l\l :\i\§-S-, ü\*
polgármester

A rendelet kihirdewe: 2005.0któber 25-en'
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