
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2005. (IX.28.) rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes helyi 

önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

Hatáskörök megállapítása az egyes önkormányzati hatósági ügyekben  
 
1.§ A Képviselő-testület a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, figyelemmel ugyanezen jogszabály 173. § (4) bekezdésére, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében biztosított 
jogkörére valamennyi önkormányzati hatósági ügyben hatáskörét első fokon a 
polgármesterre ruházza át. Az önkormányzati hatósági ügyekben másodfokon eljáró 
szerv Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.  

 
Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás a közigazgatási hatósági eljárásban 

 
2.§ A közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények elektronikus 
 ügyintézés keretében – az 5.§-ban foglaltak kivételével - nem gyakorolhatók.  
 
3.§ Közigazgatási hatósági eljárás illetve a fellebbezési, jogorvoslati eljárás  
 lefolytatása iránti kérelmet írásban lehet benyújtani, természetes személy ügyfél  
 kérelmét személyesen szóban is előterjesztheti. Nem minősül írásbeli  
 kérelemnek a telefax és az elektronikus hírközlő (például: e-mail, SMS) útján   
 benyújtott kérelem.  
 
4.§ A hatóság a hatáskörébe tartozó ügy intézéséről elektronikus tájékoztatót tesz  
 közzé  internetes honlapján. A hatóság internetes honlapjáról a közigazgatási  
 hatósági eljárásban használt nyomtatványok letölthetők.

5.§ Törvény az elektronikus ügyintézést az ügyek vagy egyes eljárási cselekmények  
 meghatározott körében kötelezővé teheti vagy megtilthatja.  
 

Módosuló, hatályukat vesztő helyi önkormányzati rendeletek 
 

6.§ E rendelet hatálybalépésével  
 

a.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi  
 szabályairól szóló 20/2004.(X.27.) rendelet 5. § helyébe a következő

rendelkezés lép:  
 „A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására, hatósági  
 ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
 szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt – a Gyvt.-ben meghatározott  
 eltérésekkel – és e rendelet szabályait kell alkalmazni.” 
 

b.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi  
 szabályairól szóló 20/2004.(X.27.) rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a  
 következő rendelkezés lép:  
 „A pénzbeli ellátások keddi napokon a Polgármesteri Hivatal házipénztárából  



- a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályánál benyújtott külön kérelemre  
 lakossági folyószámlára utalással - kerülnek kifizetésre az Igazgatási Iroda által 
 készített kimutatás alapján.  
 

a) a rendszeres gyermekvédelmi támogatás havonta utólag, a tárgyhónapot  
 követő hó 5-ig, 
 b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pedig a határozat kézbesítését követő

keddi napokon. 
 

c.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat helyi 
 közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról  
 szóló 6/2004.(III.31.) rendelet 5. § harmadik mondata helyébe a következő

rendelkezés lép:  
 „Közigazgatási körzetközponti feladatokat lát el Galgahévíz, Tura,  
 Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok települések vonatkozásában.” 
 

d.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ebtartásról szóló  
 12/2003.(III.25.) rendelet 14. § második mondata helyébe a következő

rendelkezés lép:  
 „A polgármester eljárására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  
 törvényben megállapított kivételekkel a közigazgatási hatósági eljárás és  
 szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell  
 alkalmazni.” 
 

e.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település tisztaságáról,  
 a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 18/2002.(XII.10.) rendelet 18. §  
 második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
 „A polgármester eljárására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  
 törvényben megállapított kivételekkel a közigazgatási hatósági eljárás és  
 szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell  
 alkalmazni.” 
 

f.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési  
 Szabályzatáról szóló 5/2002.(IV.17.) rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a  
 következő rendelkezés lép:  
 „A törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben biztosított  
 közigazgatási, hatósági jogkörben eljáró polgármestert, jegyzőt, illetve a   
 Polgármesteri Hivatalt a Képviselő-testület nem utasíthatja, a döntését nem   
 bírálhatja felül.” 
 

g.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi  
 szabályairól szóló 14/2001.(X.27.) rendelet 10. § (1) bekezdésének második  
 mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„A polgármester eljárására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  
 törvényben megállapított kivételekkel a közigazgatási hatósági eljárás és  
 szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell  
 alkalmazni.” 
 



h.) Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének az adatvédelemről szóló  
 24/2000.(XII.19.) rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés  
 lép:  
 „A jegyző felhatalmazása alapján a nyilvántartás vezetője az általa vezetett 
 nyilvántartásból külön kérelem nélkül is felhasználhat, illetve szolgáltathat – a  
 Nytv.17.§.(2) bekezdésének b) pontja szerinti – adatot az önkormányzat ű

képviselő-testületének, polgármesterének, illetve a polgármesteri hivatal  
 ügyintézőjének a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági ügyekhez, illetve  
 hatósági nyilvántartás vezetéséhez. Az e rendelkezés szerint teljesített  
 adatszolgáltatást is fel kell tüntetni az adatszolgáltatási nyilvántartásban.” 
 

Átmeneti rendelkezések, hatálybalépés 
 
7.§ E rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2004. évi CXL  
 törvény hatálybalépése – 2005. november 1-e - után indult ügyekben és a  
 megismételt eljárásban kell alkalmazni.  
 
8.§ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti :  
 Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörök átruházásáról  
 szóló 14/2002.(XII.10.) rendelete.  
 

Tura, 2005. szeptember 28.  
 

Tóth István       Dolányi Róbertné 
 polgármester              jegyző

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve 
 
Tura, 2005. szeptember 28.  
 

Dolányi Róbertné 
 jegyző


