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Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII.
Törvény 336. §-a alapján a helyi önkormányzati rendeleteknek a Ket-tel történő
jogharmonizálása
céljából történt felülvizsgálatát követően egyes önkormányzati
rendeleteinek módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

I.

Fejezet

Csanádpalota nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2005. (IC. 15.) ÖR. rendelettel módosított és
egységes szövegéről szóló 9/2003. (IV. 28.) ÖR. rendelet módosítása
1. §. Az SZMSZ 34. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület hatósági határozataira – az Ötv-ben foglalt eltérésekkel – a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

II.

Fejezet

A lakásvásárhely helyi támogatásáról szóló 15/2004. (III. 29.) ÖR. rendelettel
módosított és egységes szövegbe foglalt 20/2000. (VI. 1.) ÖR módosítása.
2. §. A lakásvásárlás helyi támogatásáról szóló többször módosított 20/2000. (VI. 1.)
ÖR. számú rendelet 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület döntés alapján a támogatásban részesített személlyel a
hatósági szerződést a polgármester köti meg.
(2) A támogatás összege a hatósági szerződés aláírását követő 8 napon belül
közvetlenül az eladó részére kerül kifizetésre.
(3) A támogatásban részesített a hatósági szerződés megkötését követő 60 napon
belül a támogatással megvásárolt ingatlan tulajdonjogának megszerzését a
tulajdonjog bejegyzéséről rendelkező határozattal igazolni köteles. A
határozatot a Polgármesteri Hivatal kell benyújtani.
(4) A hatósági szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatás azonnal és egy
összegben kamatostól visszafizetendő, ha a kedvezményezett a hatósági
szerződés megkötésétől számított
a.) 60 napon belül a támogatással érintett ingatlan tulajdonjogának
megszerzését nem igazolja,
b.) 5 éven belül a támogatással megvásárolt ingatlant elidegeníti, és
helyette a település belterületén másik ingatlant nem vásárol.

III.

Fejezet

a helyi címet és zászló alapításáról és használatának rendjének szóló
7/1994. (V. 11.) ÖR. módosítása
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3. §. A helyi címer és zászló alapírásáról és használatának rendjéről szóló 7/1994. (V.
11.) ÖR. számú rendelet 5. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal hatósági nyilvántartást vezet.

IV. Fejezet
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 19/2005. (VI. 28.) ÖR. rendelettel
módosított és egységes szövegbe foglalt 5/1997. (III. 27.) ÖR. rendelet módosítása.
4. §. A díszpolgári cím adományozásáról szóló többször módosított 5/1997. (III. 27.)
ÖR. rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal hatósági
nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2. §. (2) bekezdésében foglalt
rendelkezések érvényesüléséről.
V. Fejezet
A „Csanádpalotáért” kitüntető cím alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló 15/2003. (VII. 1.) ÖR. rendelettel módosított és
egységes szerkezetbe foglalt 11/2001. (VII. 4.) ÖR. módosítása.
5. §. A „Csanádpalotáért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
többször módosított 11/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelet 6. (1) bekezdés az alábbiak szerint
módosul:
(1) A kitüntetett személyekről és közösségekről a Polgármesteri Hivatal hatósági
nyilvántartást vezet.
6. §. Ezen rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba.
Csanádpalota, 2005. október 25.

Perneki László
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Záradék:
A rendelet az Ezrópai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal
harmonizált központi jogszabályokon alapul.
Csanádpalota, 2005. október 26.
Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

