
Üllő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
25/2005. (X.22.) számú rendelete  

az elektronikus ügyintézésről, rövidített ügyintézési határidők megállapításáról és egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K., valamint a 22/2009. (X.21.) 

számú Ö.K. rendelettel.  
 
 

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) 
bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. Tv. 160. §. (1) bekezdésében, 33. §. (1) bekezdésében és a 76. §. (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1. §1. A rendelet hatálya kiterjed Üllő Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) által intézett önkormányzati hatósági ügyekre. 
 
2. §.2  A Képviselőtestület – a személyi és tárgyi feltételek teljes körű rendelkezésre 

állásának hiánya miatt – az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi önkormányzati 
hatósági ügyben, valamennyi eljárási cselekmény vonatkozásában kizárja az elektronikus 
ügyintézés lehetőségét. 

 
3. §.3 A Képviselőtestület az alábbi önkormányzati hatósági ügyekben az általános – 22 

munkanap  – ügyintézési határidőnél rövidebb ügyintézési határidőt állapít meg: 
 

• Krízis segély  3 munkanap 
• Étkezési utalvány 3 munkanap  
• Temetési segély         15 munkanap  
• Polgármester hatáskörébe tartozó közterület használat engedélyezése  8 munkanap 
• Települési címer és zászló használatának engedélyezése    8 munkanap 

 
4. §. (1) A talajterhelési díjról szóló 21/2004. (VII. 3.) számú Ö. K. rendelet  6. §. (2) 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. tv., az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv., valamint a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
tv. rendelkezései az irányadók.” 
 
 (2) A lakások és helyiségek bérlétre és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 
többször módosított 17/1994. (V.21) számú Ö. K. rendelet 25. §. (6) bekezdésében a „be 
kell mutatni a lakásbérleti szerződést” szövegrész hatályát veszti. 
 

                                                 
1 Módosította a  22/2009. (X.21.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 10.21.-étől 
2 Módosította a  22/2009. (X.21.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 10.21.-étől 
3 Módosította a  22/2009. (X.21.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 10.21.-étől 
 



 (3) A magánerős lakásépítések támogatásáról szóló 12/1999. (VII.8.) számú Ö. K. 
rendelet 6. §. (2) bekezdésének b./ pontja hatályát veszti. 
 

5. §. 4Jelen rendelet 2005. november 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek megfelel. 
 

Ü l l ő,  2005. október 13. 
 

Vasadi István  s.k.    Földváriné dr. Kürthy Krisztina s.k. 
Polgármester           jegyző 

 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. augusztus 31.-én 
Tóth Gáborné jogi asszisztens 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Módosította a 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2008. 12. 27-től. 


