
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról 

(a 24/2009. (X. 1.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalva) 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) 

biztosított felhatalmazás alapján, abból a célból, hogy a közigazgatási területén tartózkodó 

állampolgárokat és működő szervezeteket érintő közigazgatási hatósági eljárás eredményes 

végrehajtása megvalósulhasson, csökkenjenek az ügyfelek eljárási terhei, egyértelmű legyen az 

eljárásban résztvevők és a hatóság kapcsolata, érvényesüljenek a demokratikus jogállamban 

alkalmazott jogelvek az ügyféljogok megvalósításában és kötelességeik teljesítése területén, a 

következő rendeletet alkotja: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § A képviselő-testület és a Ket. a 19. § (2) bekezdésében meghatározott szervei hatáskörébe és 

illetékességébe tartozó közigazgatási önkormányzati hatósági ügyekben az önkormányzat 

közigazgatási területén a Ket. 15. §-a alapján ügyfélnek minősülő természetes vagy jogi 

személyek, továbbá jogi személynek nem minősülő szervezetek esetében e rendelet 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

2. § A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyekben szerveire átruházott hatásköreiről az 

adott ügykörben megalkotott önkormányzati rendelet rendelkezik. 
 

3. §
1
 

 

4. § A képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyek közül a következő 

ügykörökben lehet az ügyféllel hatósági szerződést kötni: közterület-használati ügyek. 

 

5. §
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II. Fejezet 

az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) Ökt. rendelet (továbbiakban: R1.) 

módosításáról
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6. §  

 

7. §  
 

III. Fejezet 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte a 24/2009. (X. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2009. október 1-jétől. 

2
 A szakasz a jogalkotásról szóló törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette. 

3
 A Fejezet a jogalkotásról szóló törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette. 



Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. (VIII. 31.) Ökt rendelet 

(továbbiakban: R2.)
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8. § 
 

9. § 

IV. Fejezet 

22/2001. (VI. 28.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

rendelete a helyi környezetvédelem szabályairól (továbbiakban R3.)
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10. § 

 

V. fejezet 

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) 

rendelet (továbbiakban R.4.) módosításáról
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11. § 

 

VI. Fejezet 

A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. 

(IV. 1.) ÖKT r. (továbbiakban R.5.) módosításáról 

 

12. § (1)
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(2) Ahol a R.5. közterületi hozzájárulást említ, ott hatósági szerződést kell érteni. 

(3) A R.5. egyebekben változatlanul hatályos. 

 

Záró rendelkezések 

 

13. § (1) Ez a rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 

 

14. §
8
 E rendelet a belsőpiaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt 

  polgármester  jegyző 

 

Kihirdetve: 2005. IX. 30-án. 

Egységes szerkezetbe foglalva 2015. augusztus 27-én. 

                                                 
4
 A Fejezet a jogalkotásról szóló törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette. 

5
 A Fejezet a jogalkotásról szóló törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette. 

6
 A Fejezet a jogalkotásról szóló törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette. 

7
 A bekezdés a jogalkotásról szóló törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette. 

8
 Beiktatta a 24/2009. (X. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2009. október 1-jétől. 

 


