ABA Nagyközség Képviselő-testülete
7/2005.(X.28.) rendelete
Az elektronikus ügyintézés
és az önkormányzati hatósági ügyek intézésének szabályairól
Aba Nagyközség Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. § (1)
bekezdésében, a 33. § (1) bekezdésében, a 76. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Aba Nagyközség Polgármesteri Hivatalában az elektronikus ügyintézés (nem megfelelő
informatikai rendszer, nem megfelelő szintű számítástechnikai háttér) objektív feltételei
hiányoznak, a képviselő-testület a közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozóan, az elektronikus
ügyintézés lehetőségét kizárja.
2. §
(1) A képviselő-testület az alábbi önkormányzati hatósági ügyekben az általános – harminc
napos – ügyintézési határidőtől rövidebb ügyintézési határidőt állapít meg:
- átmeneti segély,
- temetési segély,
ügyben.
(2) Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
önkormányzati szervhez/személyhez történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból
történő megindításának napján kezdőik.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt ügyekben az ügyintézési határidő: 8 nap.
3. §
(1) Ha jogszabály lehetővé teszi, az első fokon eljáró hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a
közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett az
ügyféllel hatósági szerződést köthet.
(2) Hatósági szerződés csak írásban köthető.
(3) Ha az ügyfél ebben olyan kötelezettséget vállal, amelyre egyébként nem lenne kötelezhető,
akkor nyilatkoznia kell arról is, hogy saját szerződésszegő magatartása esetén alá veti magát a
jogkövetkezménynek, azaz a hivatalból való végrehajtásnak.
(4) Ha az ügyfél a szerződésben foglaltakat megszegi, a szerződés jogerős és végrehajtható
határozatnak minősül, s ebből következően a hatóság hivatalból intézkedik a végrehajtás
elrendeléséről.
(5) Amennyiben a hatóság nem teljesíti vállalását és az ügyfél erre irányuló felhívása is
eredménytelen, a szerződésszegés tudomására jutásától számított 30 napon belül az ügyfél a
közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat.

(6) Ha a hatósági ügyben szakhatósági állásfoglalást kell beszerezni, a szerződés csak a
szakhatósági hozzájárulás megadása esetén és a szakhatósági állásfoglalásban meghatározott
előírásoknak és feltételeknek a szerződésbe történő foglalásával köthető meg.
(7) Ha a szerződés harmadik személy jogát vagy jogos érdekét érinti, a szerződés megkötése
előtt be kell szerezni az érintett írásos hozzájárulását. A hozzájárulás a szerződés
érvényességének feltétele.
(8) Jogszabály előírhatja, hogy a szerződés érvényességéhez szükséges a szerződő hatóság
felügyeleti szervének hozzájárulása. A hozzájárulást az eljáró hatóság szerzi be.
(9) A hatósági ügynek szerződéssel való lezárására az általános – harminc napos – ügyintézési
határidő irányadó.
(10) Az ügy szempontjából jelentős új tény felmerülése, továbbá a szerződéskötéskor fennálló
körülmények lényeges megváltozása esetén a szerződés módosítását bármelyik fél
kezdeményezheti. Ha a módosításhoz a másik fél nem járul hozzá, vagy a felek között vita van a
módosítás törvényi feltételei tekintetében, akkor a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól
kérhető a szerződés módosítása vagy megszüntetése.
4. §
(1) Ezen rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.
Aba, 2005. október 26.
Kossa Lajos
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Aba, 2005. október 28.
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