
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
a 20/2005. (X.28.), 1/2006. (I.26.), és  9/2006. (VIII.3.) rendeletekkel módosított  

12/2005. (VIII.19.)rendelete 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az elektronikus közigazgatás 
bevezetésérıl 

 
(A módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen 
módosított 1990. évi LXV. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 160. § alapján az ügyfelekre háruló eljárási terhek csökkentése, az 
ügyek gyors, egyszerő, költségtakarékos és hatékony intézése érdekében Dömsöd Nagyközség Polgármesteri 
Hivatalában az elektronikus ügyintézésrıl és hatósági szolgáltatásról a következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ a rendeletet kell alkalmazni: 
a) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete, és átruházott hatáskörben eljáró szervei, 
b) a jegyzı, valamint a polgármesteri hivatal ügyintézıjének közigazgatási hatósági eljárása során. 
 
2. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az ügyek elektronikus úton történı intézése 
valamint az elektronikus hatósági szolgáltatás fokozatos megvalósítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket megteszi. 
 
3. § (1)1  Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a Képviselı-testület és átruházott hatáskörében annak 
szervei, valamint a jegyzı, a polgármesteri hivatal ügyintézıjének hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyfelek 
hatékonyabb tájékoztatása, ügyintézésük elısegítése érdekében elektronikus tájékoztató szolgáltatásokat 
mőködtet 2006. június 1-tıl. 
(2) Az elektronikus tájékoztató Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának internetes portálján, a 
www.domsod.hu címen kerül közzétételre. 
 
4. § (1)2 Az Önkormányzat az alábbi ügyek elektronikus úton történı intézését teszi lehetıvé 2008. január 1-
tıl: 
a) helyi adók, 
b) talajterhelési díj, 
c) üzletek mőködési engedélyezése, 
d) telepengedélyezési eljárás. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyeken kívül az Önkormányzat az elektronikus ügyintézést kizárja. 
 
5. §3 Ez a rendelet 2006. január 1-én lép hatályba azzal, hogy a hatálybelépés napjáig benyújtott de el nem 
bírált ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 

 
Kudar Zsigmondné sk. 

polgármester 

 
Dr. Vörös Andrea sk. 

jegyzı 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve 2005. augusztus 19-én. Dr. Vörös Andrea jegyzı sk. 
Egységes szerkezetbe foglalva 2006. július 20-án. 
 

 
Dr. Vörös Andrea 

jegyzı 
 
 

                                                 
1 Módosította az 1/2006. (I.26.) rendelet. Hatályos 2006. január 26-tól. 
2 Módosította az 9/2006. (VIII.3.) rendelet. Hatályos 2006. augusztus 3-tól. 
3 Módosította az 20/2005. (X.28.) rendelet. Hatályos 2006. január 1-tıl. 


