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Mátételke községi Önkormányzat Képviselő-testiilete ,, a helyi önkormányzatokról ,, szőlő 1990. évi
LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében( továbbiakban : Ötv.) és ,, a közigazgatásíhatósági eljárás ós
szolgáitatás általános szabályaírőL ,, szőlő 2004. évi CXL. Törvény 160.§. (1) bekezdésében(
továbbiakban : KET.) kapott felhatalmazás alapján aközigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézésrőI az alábbi rendelete alkotja:
1.§.

(1) Mivel aMátételke községi ÖnkormányzatBívatalábanazelektronikus
( megfelelő

ügyintézés objektív feltételei

biáonságú inter"rret-kapcsolat, számítástechnikai háttér ( hardver és szoftver feltételek

éshálőzati kapcsolatok ) nem állnak rendelkezésre aköztgazgatási hatósági eljárás sorítn az ügyek
elektronikus úton - kivéve amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései a|ap.ján
biztosítani keII az elektronikus út ügyfél által töfténő igénybevételéneklehetőségét- nem intézhetők.

(2) A Képviselő{estület az elektronikus ügyintézés lehetősége közül kizárja az alábbíakat:

a.) a kérelem, a fellebbezési kérelem, azi4rafelvételi kérelem, a méltányossági kérelem és a
jogszabályban előíft mellékleteinek benyújtás a
b.) ajogsegély iránti kérelem és annakteljesítése
c.) a hiánypótlási felhívás és hiánypótlás,
d.) az eljárás irataiba való betekintés

e.) azidézés,

f.)

az igazolási kérelem előterj esztése,

i.)

a felügyeleti szerv eljárásához szükséges iratok felterjesztéséreszóló felhívás,

g.) azügyfél nyilatkozata, bejelentése, a hatósághozíntézettbármely beadványa,
h.) a bizonyítékokügyfél elé tárásnak hxámapjáttaftalmaző felhívás,
j

)

k.)

az ügyfél tí4ékoztatására, értesítéséreés felhívására vonatk oző egyéb hatósági közlésnek az ngyféI

(s

tudomására hozása,
a döntés köziése
2.§.

A jelen rendelet 2005. november 1-én lép hatálya
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HIRDETMÉNY
Ertesítjtik a község lakosságát, hogy
I2l2005 (X.27) ökr.sz. rendelete
,, aközígazgatási hatósági eljarásban az elektronikus ügyintézésérő|,, szőIő rendelet hivatalos
munkaidő alatt Barta Józsefné jegyzőnéI megtekinthető.

Mátételke, 2005. oktőbet 27,

Záradék:

A fenti rendelet az Önkorm ányzati Hivatal hirdetőtábl
november

1

áján 200 5 . október 27 -től 200 5 .

O-ig kihirdetésre került.

Mátételke, 2005. november
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