Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009. (XII. 18.) ÖT. sz.
rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény rendelkezéséről szóló 26/2005. (X. 28.) ÖT. sz. rendelet módosítására
1. §
A rendelet preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) 19. § (2) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében76. § (2) bekezdésében
és 160. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:”
2. §
A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi szöveg lép:
„A közigazgatási hatósági ügyek – a Ket. 162. § (2) bekezdésében foglalt kivételekkel –
elektronikus úton is intézhetők.”
3. §
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szöveg lép:
„A közigazgatási hatósági ügyben a törvény által meghatározott ügyintézési határidőnél
rövidebb ügyintézési határidő megállapításra nem kerül.”
4. §
A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi szöveg lép:
„Amennyiben jogszabály lehetővé teszi, az első fokú hatóság a hatáskörébe tartozó
ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében
határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági szerződés köthet. A hatósági szerződés
megkötéséhez a magasabb szintű jogszabályban meghatározott feltételeken túl további
feltétel nem kerül megállapításra.”
5. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép:
1. számú melléklet
Polgármester átruházott hatósági feladat –és hatásköre
1)

Az állatok tartásáról szóló 29/2004. (XI.26.) ÖT. sz. rendelet alapján engedélyt adhat ki:
a) családi házban ebtenyészet létesítéséhez /7.§. (14) bek./
b) állattartási körzetek mennyiségi korlátozásától való eltérésre
c) kisállat tartására az I. állattartási körzet családi házas beépítésű részein
d) nagy állat tartására a II. és III. állattartási körzetben /9.§. (1) bek./
e) kötelezi az állattartót megfelelő tartásra /9.§. (2) bek./

2
2)

A zaj –és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló módosított 2/2008. (XII. 19.) ÖT.
alapján:
a) megállapítja a kibocsátási határértéket a környezeti zajt és rezgést előidéző, zaj –és
rezgésforrás működtetésével járó szabadtéri rendezvényre vonatkozóan /4. § (1)
bek./
b) korlátozhatja a zajforrás útvonalát, ha úgy ítéli meg, hogy az érintett környezetben a
zajforrás jelenléte nem indokolt, vagy alkalmazása a környezet jelentős zavarásával
jár /6. § (3) bek./
c) térben és időben korlátozhatja tűzijáték megtartását /7. § (5) bek./
d) korlátozhatja a zeneszolgáltatás tervezett helyszínét, helyszíneit, ha úgy ítéli meg,
hogy a zene a környezet számára zavaró lehet /7. § (6) bek./
e) hivatalból, valamint bejelentés alapján – ellenőrző zajmérés végzésével – ellenőrzi a
kibocsátott zaj mértékét /8. §/
f) a zajkibocsátási határérték túllépése esetén kötelezi az üzemeltetőt a zajszint
határértéknek megfelelő szintre történő csökkentésére /9. § (1) bek./
g) elrendelheti az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően megtartott alkalmi
rendezvények bezárását /9. § (3) bek./

3)

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított
8/2008. (III. 28.) ÖT. alapján:
a) gyakorolja a rendeletben meghatározott hatásköröket, kivéve a rendkívüli átmeneti
segély I. fokon történő megállapítását /5. § (1) bek./
b) engedélyezheti az átmeneti segély rendkívül indokolt esetben történő házipénztári
kifizetését /11. § (5) bek./
c) a szakbizottság elé terjeszti – környezettanulmánnyal együtt - a rendkívüli átmeneti
segély megállapítása iránti kérelmeket /12. § (5) bek./

4)

A közterület használat általános rendjéről szóló 17/2000. (VI.30.) ÖT. alapján:
a.) eljár a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a képviselő
testület megbízásából. /2. §. (3) bek./
b.) határozatot hoz az engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon közterületen
tárolt üzemképtelen járművek hatósági elszállításáról. /16. §. (1) bek./
6. §

A rendelet 2. számú mellékletében az Egészségügyi és Szociális Bizottság cím alatt az
„5/2004. (III. 26.)” szövegrész helyébe a „8/2008. (III. 28.)” szövegrész lép.
7. §
A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
Nagykőrös, 2009. december 18.
Dr. Czira Szabolcs sk.

Dr. Nyíkos Sára sk.
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