LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
18/2005. (X.26) számú
RENDELETE
a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160.§.-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Képviselı-testület a következıket rendeli el:

1. §.

(1) A közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek elektronikus úton, illetve azon ügyek
kivételével, amelyek esetében magasabb szintő jogszabály rendelkezései alapján
biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történı igénybevételének lehetıségét,
nem intézhetık.
(2) Ahol önkormányzati rendelet „államigazgatás” kifejezést használ, ott – e rendelet
hatálybalépését követıen – értelemszerően „közigazgatás”-t kell érteni.

2. §.

Ez a rendelet 2005. november 1. napjával lép hatályba, a rendelet kihirdetésérıl a helyben
szokásos módon a jegyzı gondoskodik.

Lad, 2005. október 24.

Pirosné Tamás Krisztina
polgármester

Boti Ferenc
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2005. október 26.
Lad, 2005. október 26.
Boti Ferenc
körjegyzı

ELİTERJESZTÉS
Lad község Önkormányzat hatályos rendeleteinek
KET harmonizációjáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX.
törvény (továbbiakban: KET) 2005. november 1. napján lép hatályba, melyet megelızıen
szükséges az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, a KET-tel való jogharmonizáció.
A 2005. júniusában elfogadott és a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi
Fıosztályához elküldött harmonizációs ütemterv egy hatályos önkormányzati rendelet
módosítását tette szükségessé.
1./ A képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2003. (V.
01.) önkormányzati rendelet.
Az intézkedési tervben megjelölt rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy
azok megfelelnek a KET szabályainak, így a harmonizáció miatti rendeletmódosításra nem
volt szükség.
A rendelet az év folyamán módosításra került ugyan az egyéb jogszabályi változások miatt, de
azokra nem a harmonizáció miatt volt szükség. (a 11/2005.(VI.09) önkormányzati rendelet a
képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/2003.(V.01.)
önkormányzati rendelet módosítására)
Az év során a képviselı-testület a összes hatályos rendeletét felülvizsgálta.
A felülvizsgálat alapján megállapítható, hogy a hatályban lévı önkormányzati rendeletek a
KET-tel harmonizálnak, így módosításuk nem szükséges.
Határozati javaslat:
Lad község Önkormányzat Képviselı-testülete Lad Község Önkormányzat hatályos
rendeleteinek KET harmonizációjáról szóló beszámolót elfogadja, azt tudomásul veszi.

Lad, 2005. október 24.

Pirosné Tamás Krisztina
polgármester

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
19/2005.(X.26.)
RENDELETE
a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
9/2003.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 18. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló módosított 9/2003.(V.01) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) módosítására az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §.

A R. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §.

E rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérıl a helyben
szokásos módon körjegyzı gondoskodik.

Lad, 2005. október 24.

Pirosné Tamás Krisztina
polgármester

Boti Ferenc
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2005. október 26.
Lad, 2005. október 26.
Boti Ferenc
körjegyzı

melléklet:
a 9/2003.(V.01.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete:

A Képviselı-testület az SZMSZ 13.§. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a
polgármesterre az alábbi hatásköröket ruházta át:
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2005.(IX.16.)
önkormányzati rendelet, valamint a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló
14/2005.(IX.16.) önkormányzati rendelet alapján átruházott hatáskörök:
- rendszeres szociális segély megállapítása, megszüntetése, szüneteltetése, felülvizsgálata
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata
- átmeneti segély megállapítása
- temetési segély megállapítása
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása
- szülési segély megállapítása
- szociális kölcsön megállapítása
- folyékony hulladék szállítási támogatás megállapítása
- méltányossági közgyógyellátás megállapítása
- szociális étkeztetés megállapítása
- házi segítségnyújtás megállapítása
- lakásfenntartási támogatás megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata
- ápolási díj megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata
- idıskorúak járadéka megállapítása, megszüntetése felülvizsgálata
- Az Sztv. 17.§-a szerinti jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésének elrendelése,
illetve a méltányosság gyakorlása.

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
20/2005.(X.26.)
RENDELETE
az önkormányzati hatósági ügyekben gyakorolt
hatáskörök átruházásáról, valamint egyes kapcsolódó önkormányzati
rendeletek módosításáról

Lad község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. §. (2) bekezdésének felhatalmazása
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) A Képviselı-testület az alábbiakban felsorolt szociális és gyermekjóléti ellátások
megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
-átmeneti segély
-temetési segély
-szülési segély
-szociális kölcsön
-folyékony hulladék szippantás támogatása
-méltányossági közgyógyellátás
-szociális étkeztetés
-házi segítségnyújtás
- az Sztv. 17.§-a szerinti jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésének elrendelése,
illetve a méltányosság gyakorlása.
(2) A határozat ellen annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül lehet fellebbezni a
Képviselı-testülethez. A Képviselı-testület döntésének közlését követı 30 napon belül
kereseti kérelemmel pert lehet indítani a Megyei Bíróságnál a határozat felülvizsgálata iránt.
2.§
(1) A Képviselı-testület az alábbiakban felsorolt szociális és gyermekjóléti ellátások
megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a
polgármesterre ruházza át:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj
- idıskorúak járadéka

(2) A határozat ellen annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül lehet fellebbezni a
Képviselı-testülethez. A Képviselı-testület döntésének közlését követı 30 napon belül
kereseti kérelemmel pert lehet indítani a Megyei Bíróságnál a határozat felülvizsgálata iránt.
3.§
(1) A Képviselı-testület az alábbiakban felsorolt szociális és gyermekjóléti ellátások
megállapításával, megszüntetésével, szüneteltetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos hatáskör
gyakorlását a polgármesterre ruházza át:
- rendszeres szociális segély
(2) A határozat ellen annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül lehet fellebbezni a
Képviselı-testülethez. A Képviselı-testület döntésének közlését követı 30 napon belül
kereseti kérelemmel pert lehet indítani a Megyei Bíróságnál a határozat felülvizsgálata iránt.
4.§
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2005.(IX.16.)
önkormányzati rendelet 9.§-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapításának, megszüntetésének,
szüneteltetésének, felülvizsgálatának – az adott ellátásnak megfelelıen – hatáskörét, ha más
jogszabály eltérıen nem rendelkezik, a polgármesterre ruházza át.
5.§

E rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérıl a helyben
szokásos módon a körjegyzı gondoskodik.

Lad, 2005. október 24.

Pirosné Tamás Krisztina
polgármester

Boti Ferenc
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2005. október 26.
Lad, 2005. október 26.
Boti Ferenc
körjegyzı

