Hatályos: 2005. november 1.
Csurgó Város Önkormányzatának 10/2004. (III.25.) rendelete
- egységes szerkezetben -

A 30 napnál rövidebb határidő alatt intézendő ügyekről
1. §.
Csurgó Város Képviselő-testülete a hatósági ügyek állampolgárok érdekeit jobban szolgáló, gyorsabb intézése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §. (1) bekezdése1 alapján a 30 napnál rövidebb
határidő alatt intézendő ügyek jegyzékét e rendelet melléklete szerint állapítja meg.

2. §.
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat és szervei hatósági tevékenységére.
A jegyzékben meghatározott 3 napon belül intézendő ügyfajták esetében az ügyintézési idő alatt három munkanapot
kell érteni.

3. §.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő ügyekről szóló 14/1999.
(IV.14.) sz. rendelet hatályát veszti.

Csurgó, 2004. március 25.

Dr. Kovács Tamásné sk.

Bihariné Asbóth Emőke sk.

Jegyző

polgármester

Eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat!
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A KET hatálybalépése miatt módosul 2005. november 1-től a 19/2005.(XI.01.) sz. helyi rendelet alapján
1

Melléklet
Jegyzék a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő ügyekről

I.
Valamennyi hatósági ügyben
1.) Azonnal elintézendő ügyek:
 Hatósági igazolvány kiadása a III. fejezet 2. pontja kivételével (személyes megjelenésnél, illetőleg ha a kért
adat, tény igazolható),
 Ügyfelek hatóság előtt létrejött egyezségének jóváhagyása, záradékolása,
 Hivatalos iratokról másolatkészítés, kivéve az építésügyi hatósági eljárásokban 1979-1996. években keletkezett iratokról,
 Iratbetekintés biztosítása.
2.) Tizenöt napon belül intézendő ügyek;
 költségmentesség engedélyezése,
II.
Anyakönyvi igazgatási, népesség-nyilvántartási és egyéb igazgatási ügyek
1.) Azonnal intézendő ügyek:
 Anyakönyvi okiratok kiállítása, ha azt a hozzátartozó, illetve a kérelmező személyesen kéri,
 Házassági név megváltoztatására irányuló kérelem anyakönyvi ügyintézése,
 Méhmagzat apa által történő előzetes elismerése házasságon kívüli terhesség esetén,
 Lakcím ki- és bejelentése,
 Talált dolgokról jegyzőkönyv felvétele,
 Birtokvédelmi határozatoknál – lakásból kizárás, közüzemi szolgáltatások elzárása esetén – kérelemre a végrehajtás elrendelése,
 Robbanóanyag biztosítása, tűzszerész alakulat értesítése,
2.) Három napon belül intézendő ügyek;
 Külföldiek Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentési
kérelmek felterjesztése,
 A házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés megadása,
3.) Nyolc napon belül intézendő:
 Anyakönyvi okiratok kiállítása, ha azt hozzátartozó, illetve a kérelmező postai úton kéri,
III.
Szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyek
1.) Azonnal intézendő ügyek:
 Köztemetés elrendelése,
 Hajléktalan személy átmeneti segélyének megállapítása,
 Apai elismerő nyilatkozat felvétele együttesen jelenlévő cselekvőképes szülők esetén,
 Szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó szülői megállapodás jegyzőkönyvezése – a felügyeleti jogot
közösen gyakorló szülők együttes jelenléte esetén,
2.) Három napon belül intézendő ügyek:
 Mozgáskorlátozott személy részére parkolási engedély kiadása,
 Szociális rászorultság alapján egészségügyi szolgáltatás igénybevételére hatósági bizonyítvány kiadása,
3.) Nyolc napon belül intézendő ügyek:
 Alanyi jogon közgyógyellátási igazolvány kiadása,
 Értesítés önjogúvá válásról,
 Gyámság, gondnokság megszűnésének megállapítása a gyámolt, gondnokolt halála esetén,
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 Gondnokság megszűnésének megállapítása jogerős bírói ítélet alapján
4.) Tizenöt napon belül intézendő ügyek:
 Átmeneti segély megállapítása,
 Javaslat kiadása nevelésbe vett kiskorúak különleges gyermekotthonból való szünidei hazaengedésére,
 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása,
 Temetési segély megállapítása,
 Tanszersegély megállapítása,
 Rehabilitációs eljárás,
 Közgyógyellátási igazolvány kiadása (méltányosságból, illetve normatív alapon)
IV.
Építésügy, környezetvédelem
1.) Azonnal intézendő ügyek:
 Életveszély, balesetveszély és kárveszély elhárítására intézkedés,
 Építési telek beépítési módjáról és feltételeiről – ügyfélfogadási időben – szóbeli tájékoztatás,
 Környezetvédelmi előírások durva megszegése esetén intézkedés,
 Hó eltakarítás elrendelése, bejelentés, illetve helyszíni szemle alapján.
2.) Három napon belül intézendő ügyek;
 állampolgárok részére alkalmi árusításra szóló közterület foglalási engedély kiadása.
3.)Tizenöt napon belül intézendő:
 telek beépítésére vonatkozó kötelezettségek határidejének meghosszabbítása,
 hiteles beépítési előírás kiadása,
 az építésügyi hatósági eljárásokban 1979-1996. években keletkezett iratokról másolatkészítés,
V.
Földművelésügyi igazgatás, állategészségügy
1.) Azonnal intézendő ügyek:
 méhekre veszélyes növényvédő szer alkalmazása esetén méhészek értesítése,
 belterületen kóborló ebek befogadásának elrendelése,
 az egyéb fertőző állatbetegségek fellépése esetén zárlat elrendelése, megszűntetése,
Nyolc napon belül intézendő ügyek;
 gyümölcstelepítés engedélyezése
VI.
Adóügyek
1./ Azonnal intézendő ügyek:
 adóigazolás kiadása,
 adókivetésre vonatkozó igazolás kiadása,
 végrehajtás megszüntetése a tartozás befizetésének igazolása esetén.
2./ Tizenöt napon belül intézendő ügyek:
 valamennyi adóügyben a végrehajtás felfüggesztése,
 valamennyi adóügyben részletfizetés engedélyezése,
 tévesen befizetett adók visszautalása,
 téves adóelőírások helyesbítése,
 mozgáskorlátozott miatti gépjárműadó mentesség biztosítása.
VII.
Okmányirodai ügyek
1./ Azonnal intézendő ügyek:
 ideiglenes személyazonosító igazolvány,
 ideiglenes vezetői engedély,
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 gépjárművek forgalmi engedélyének,
 ideiglenes forgalmi engedély,
 egy alkalomra szóló forgalmi engedély kiadása.
2./ Három napon belül intézendő ügyek:
 nemzetközi vezetői engedély kiadása.
VIII.
Egyéb ügy

1./ Nyolc napon belül intézendő:
 az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törlése iránti kérelem továbbítása a tartozás rendezése esetén,
ha rendelkezésre áll az ügyre vonatkozó közokirat, ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okirat.
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