
VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
9/2005.(X.13.) r e n d e l e t e 

 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggı egyes helyi rendeletek 

módosításáról 
 
 
 
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete – a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény hatálybalépésével 
összefüggésben felülvizsgálta az érvényben lévı helyi rendeleteket, és azokat az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
 

1.§ 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2004.(V.28.) rendelet 4.§ (1) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
4.§ (1) Az eljárás megindítása történhet: 

- kérelemre, illetve 
- hivatalból. 

A kérelmet az önkormányzat polgármesteri hivatalához írásban lehet benyújtani, az e 
rendeletben meghatározott dokumentumokkal. A természetes személy ügyfél kérelmét szóban 
is elıterjesztheti. 
Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetı helyzet során az azonnali intézkedést igénylı 
ügyben a kérelmet távbeszélı útján is elı lehet terjeszteni. 
Ha a kérelmet távbeszélı útján terjesztik elı, arról hivatalos feljegyzést kell készíteni, amely 
tartalmazza az ügyfél nevét, lakcímét, a kérelem tartalmát és az elıterjesztés idıpontját. 
 
 

2.§ 
 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/1998.(IV.27.) rendelet 8.§ (1) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
 
8.§ (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti 
kérelmet írásban, szóban, illetve életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetı helyzet során 
távbeszélı útján terjesztheti elı a polgármesteri hivatalnál a szülı vagy más törvényes 
képviselı. 
Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetı helyzet során az azonnali intézkedést igénylı 
ügyben a kérelmet távbeszélı útján is elı lehet terjeszteni. 
Ha a kérelmet távbeszélı útján terjesztik elı, arról hivatalos feljegyzést kell készíteni, amely 
tartalmazza az ügyfél nevét, lakcímét, a kérelem tartalmát és az elıterjesztés idıpontját. 
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3.§ 
 
A helyi hulladékgazdálkodásról szóló 4/2003.(II.14.) rendelet 12.§ (2) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
 
12.§ (2) A díj mérséklésérıl a polgármester kérelem alapján dönt. A polgármester határozata 
ellen benyújtott fellebbezést a képviselı-testület bírálja el. 
A csökkentett díjat a tulajdonos a kérelem beérkezését követı hónap elsı napjától fizeti. 
 
 

4.§ 
 
(1) A közterületek és középületek használatáról és használati díjairól szóló 6/1999.(VI.21.) 
rendelet 4.§-a az alábbi, (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
4.§ (9) A közterület-használati engedély megadására irányuló eljárás kérelemre indul. A 
kérelmet a polgármester bírálja el. A döntése elleni fellebbezést a képviselı-testület bírálja el. 
 
(2) A közterületek és középületek használatáról és használati díjairól szóló 6/1999.(VI.21.) 
rendelet 6.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
6.§ (2) Középület teljes vagy részbeni napi igénybevételérıl a polgármester dönt. Tartós 
igénybevételt a képviselı-testület engedélyezhet. 
 
 

5.§ 
 
A rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba. 
 
 
Varsány, 2005. október 12. 
 
 
 
 
Kiss Zoltán sk.        Bárány Erzsébet sk. 
 polgármester          jegyzı 
 
 
Kihiredetve:  
 
Varsány, 2005. október 13. 

 
Bárány Erzsébet 

jegyzı 


