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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL  törvényben (a továbbiakban: Ket.) kapott felhatalmazás alapján – mely 2018. 

január 1-ig volt hatályban -  2006-ban alkotta meg az elektronikus ügyintézés bevezetéséről 

szóló önkormányzati rendeletet.  

A rendelet hatálya kiterjedt az önkormányzat szerveinek hatáskörébe és illetékességébe tartozó 

mindazon közigazgatási hatósági ügyre, melyben jogszabály elektronikus úton történő 

ügyintézésre lehetőséget biztosított. A rendelet megalkotását követően az önkormányzat az 

elektronikus tájékoztató szolgáltatás működtetését és a közigazgatási hatósági ügyek 

elektronikus intézését fokozatosan vezette be.  

 

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pont b) alpontjában foglaltak 

szerint a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül, így 2018. 

január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint 

biztosítani.  

2018. január 1-ig rendszercsatlakozó önkormányzat esetében az ASP által biztosított 

szolgáltatások és ASP szakrendszerek az általuk ellátott feladatok tekintetében „minimálisan” 

megfelelnek a törvényi előírásoknak. 

Az ASP portál és szolgáltatások 2018. január 1-jétől az ASP projekt által biztosított 

szakrendszerek által lefedett ügyek intézéséhez biztosítják az E-ügyintézési tv.-nek való 

minimális megfelelést a szakrendszerekhez kapcsolódóan biztosított strukturált űrlapok mellett, 

az azok által le nem fedett ügyek vonatkozásában pedig az e-Papír szolgáltatás biztosítja az 

elektronikus ügyintézést. Az e-Papír szolgáltatással történő ügyindítás esetén az önkormányzat 

hivatali kapujába érkező ügy automatikus érkeztetését az ASP iratkezelő szakrendszer 

biztosítja. Az ASP portálon benyújtott elektronikus űrlapok automatikus érkeztetését 

(paraméterezéstől függően akár automatikus iktatását) szintén az ASP iratkezelő szakrendszer 

biztosítja, a feldolgozást pedig az ASP egyes szakrendszerei végzik el.  

 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2018. január 1. napjától  az elektronikus ügyintézést az 

ASP rendszerhez történő csatlakozással biztosítja, így szükségessé vált a 2006-ban megalkotott 

rendelet hatályon kívül helyezése.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

Polgár, 2018. április 12.  

 

         dr. Váliné Antal Mária 

            címzetes főjegyző 

 



 

…./2018. (……) önkormányzati rendelete 

az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 46/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati 

rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város 

Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 46/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

hatályát veszti.  

 

2.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

Polgár, 2018. április 26 

 

 

 Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester                 jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2018. április ……-én 

 

 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

          címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


