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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2018. április 23.–i ülésére 

 

Tárgy: A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 

20/2005./X.25./ rendelet hatályon kívül helyezése. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 2017. december 31. napjával hatályát vesztette, helyette az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény lépett hatályba, 2018. január 

1. napjától. 

A Ket. korábban hatályos 160. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület megalkotta a 

közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló rendeletét. A rendelet 

szerint a közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek elektronikus úton nem intézhetők, azon 

ügyek kivételével, melyek esetében magasabb szintű jogszabály alapján biztosítani kell az 

elektronikus út igénybevételének lehetőségét. 

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

CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 17. pont b) pontja alapján a helyi 

önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szerv, és mint ilyen, az Eüsztv. 2. §-a alapján 

köteles biztosítani a feladat- és hatáskörbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján 

biztosítandó szolgáltatásai igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges 

ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését. Ezen kötelezettségét az 

önkormányzat az Eüsztv. 108. § (1) bekezdése értelmében 2018. január 1. napjától köteles 

biztosítani az Eüsztv. –ben meghatározottak szerint. 

 

A 2018-as évtől az elektronikus ügyintézést részben az ASP rendszerhez történő 

csatlakozással biztosítja az önkormányzat.  

 

A rendelet hatályon kívül helyezését indokolja fentieken túlmenően az, hogy a felhatalmazó 

törvényi rendelkezés hatályát vesztette. 

 

Előzetes hatásvizsgálat: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján Beleg Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 

20/2005./X. 25./ rendelete hatályon kívül helyezésével kapcsolatban elvégzett előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről a T. Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom: 
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a) A rendelet társadalmi hatása: a végrehajtottá vált, vagy olyan rendeletek, melyek 

megalkotására adott felhatalmazás megszűnt, hatályon kívül helyezése szükséges 

annak érdekében, hogy a helyi jogalkotás áttekinthető legyen. Olyan önkormányzati 

rendelet hatályban tartása, melynek a megalkotására a helyi önkormányzat képviselő-

testületének jogszabályi felhatalmazása megszűnt, nem lehetséges, a hatályon kívül 

helyezéséről rendelkezni kell. 

b) A rendelet gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletben foglaltaknak nincs 

gazdasági, költségvetési hatása.  

c) A rendelet környezetvédelmi hatása: a rendeletben foglaltaknak nincs 

környezetvédelmi hatása. 

d) A rendelet egészségügyi következményei: a rendeletben foglaltaknak nincs 

egészségügyi hatása. 

e) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem releváns. 

f) A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása szükséges a 

törvényi rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdekében. 

g) A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
Hatályban maradna egy olyan rendelet, mely nincs összhangban a hatályos 

törvényekkel, és a gyakorlatban nem megfelelően alkalmazható. Törvényességi 

észrevétel lehet. 

h) A rendelet megalkotásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására. 

 

 

Segesd, 2018. április 17. 

 

 

         dr. Varga Katalin 

                 jegyző 

 

 
 

 

 

 


