Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete
A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. (1) bekezdésében, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
175. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közigazgatási eljárásban az elektronikus
ügyintézésről a következőket rendeli el:
1.

Tárgyi és személyi hatálya

1. § E rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat bármely hatósága előtt zajló közigazgatási hatósági
ügy intézésére, továbbá a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási hatósági ügyekre (a továbbiakban
együtt: közigazgatási hatósági ügyek), valamint e rendeletben meghatározott egyéb szolgáltatásokra, amelyek
elektronikusan e rendelet szerint intézhetők.
2. § E rendelet személyi hatálya kiterjed az E-ügyintézési rendszer valamennyi felhasználójára, akik a jelen
rendeletben meghatározott ügyekben ügyfélként vesznek részt.
2.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazása körében
a) Elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjával meghatározott minden
olyan elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület, amelynél a megadandó adatok formája és
tartalmi köre előre rögzített, és a kitöltést követően a megadott tartalommal elektronikus dokumentum jön
létre.
b) E-ügyintézési rendszer: a hatósági ügyintézés elektronikus formája, amely az elektronikus úton benyújtott
kérelemnek a fogadását, továbbá az ügyfelek nem közhiteles tájékoztatását teszi lehetővé, és amely az
elektronikus úton benyújtott kérelemnek a hatósághoz való megérkezésétől a jogerős döntés végrehajtásáig
tart. Az E-ügyintézési rendszer elérhetősége: http://www.mezohegyes.hu
c) Hivatalos elektronikus dokumentum: a hatóság által kiállított elektronikus dokumentum, amely tartalmazza
a kiállító hatóság megnevezését, címét, az ügyirat számát, az ügy tárgyát, a kiállítás helyét, időpontját, a
kiállító nevét, hivatali beosztását és elektronikus aláírását,
d) Nyomtatványkitöltő keretprogram: (a továbbiakban ÁNYK) az önkormányzatnál rendszeresített
nyomtatványok kitöltését és hiteles beadását lehetővé tevő keretprogram. A program alkalmazásához
részletes ismertetőt és letöltési segédletet a http://www.mezohegyes.hu oldalon talál,
e) Ügyfélkapu: a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, mely a
www.magyarország.hu Kormányzati Portálon található. Biztosítja, hogy a felhasználó a személyazonosság
igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási
ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.

3.

Az elektronikus ügyintézés módja

4. § (1) A közigazgatási hatóság eljárások során közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton kizárólag e
rendeletben foglaltak szerint, az ott meghatározott ügyekben intézhetőek.
(2) Az elektronikus ügyintézés során beadványok előterjesztésére a Mezőhegyes Város Önkormányzat által
működtetett E-ügyintézési rendszer útján van mód.
(3) Az E-ügyintézési rendszerbe való bejelentkezés, regisztráció előfeltétele az Ügyfélkapu regisztráció.
(4) Az egyedi ügyintézési folyamatban beadványok hiteles beküldése az ÁNYK segítségével történik. A
beadvány fogadásáról az e-ügyintézési rendszeren automatikus visszaigazolást küld.
(5) Az önkormányzat a honlapján (www.mezohegyes.hu) tájékoztatást ad az elektronikus úton történő
kapcsolattartásra szolgáló nyomtatványokról, és közzé teszi a letölthető nyomtatványokat.
4.

Az elektronikusan intézhető ügyek

5. § (1) A hatóság által ellátott közigazgatási hatósági ügyek közül elektronikus úton kizárólag az alábbi
ügytípusokban és azon belül is kizárólag azon eljárási cselekmények intézhetőek, amelyek az E-ügyintézési
rendszerben szerepelnek.
(2) Elektronikus úton az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványokon:
a) a helyi adó ügyek (helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó)
b) adóigazgatási ügyek (talajterhelési díj bevallás, desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről
bejelentés, adó- és értékbizonyítvány kérelem, adóigazolás kérelem költségmentességhez, hatósági
bizonyítvány kiállítás kérelme, adófolyószámlán fennálló túlfizetés rendezés kérelme)
c) gyermekvédelmi ügyek (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelme),
d) valamint igazgatási ügyek (ipari: adatlap bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásának
bejelentéséhez, engedélyezéséhez - telepengedélyezés, méhészeti: bejelentő, kijelentő lap)
intézhetők.
5. A helyi adó ügyekre vonatkozó speciális rendelkezések
6. § (1) Az önkormányzati adóhatósághoz (a továbbiakban: adóhatóság) teljesítendő adókötelezettség az
önkormányzat honlapján közétett nyomtatványokon, a jelen rendeletben szabályozott módon, elektronikus
úton is teljesíthető.
(2) Elektronikus úton az önkormányzat által rendszeresített bevallási, bejelentkezési és változás-bejelentési
elektronikus űrlapok benyújtása a helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó adónemek esetében teljesíthető.
(3) Az elektronikus űrlapok beadása az önkormányzat által rendszeresített ÁNYK segítségével történik. Az
ÁNYK segítségével beadott elektronikus űrlapok az adóhatóság honlapján közzétett nyomtatványok papír
alapon való benyújtásával azonos értékűek.
(4) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője jár el, úgy legkésőbb az első elektronikus ügyintézés
időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti
jogosultságát az adóhatósághoz, továbbá azt, hogy a képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségre
terjed ki. A képviseleti jogosultság igazolásának hiányában az adókötelezettség nem teljesíthető.
(5) Az adózó a képviseleti jogosultság megszűnését haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz. A
bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését az adózó képviselője is bejelentheti papír alapon.

6.

Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Mezőhegyes, 2016. március hó
Mitykó Zsolt
polgármester

Kihirdetve: 2016. március 24.

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A rendelet hiányában a meghatározott ügyekben bejelentkezésre, bevallás, valamint kérelem benyújtására
továbbra is csak a papír alapon lenne lehetőség.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: Az önkormányzat rendelete újabb elemekkel bővíti az ügyfél centrikus hivatali
ügyintézés eszköztárát. Az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásával
Mezőhegyes Város Önkormányzatánál a rendelet hatálya alá vont ügyekben lehetőségük lesz az ügyfeleknek
személyes megjelenés nélkül is ügyintézést bonyolítani, mely az ügyfelek elégedettségét növelheti.
A bejelentés és a bevallások korszerűbb elektronikus benyújtási lehetősége elősegítheti az adózók jogkövető
magatartását.
b) A Tervezetnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) A Tervezetnek nincs számottevő költségvetési hatása.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A Tervezetnek nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén várhatóan az új szabályok alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételt nem igényel.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
Az ügyfelek számára egyszerűbbé válik a bejelentések és a bevallások benyújtása. Az Adóhatóság
adminisztrációs terhei növekednek, új feladatként jelentkezik a rendszer igénybevételéhez szükséges
meghatalmazások kezelése, valamint az elektronikusan letöltött nyomtatványok nyilvántartása. Ugyanakkor
várható az elektronikusan benyújtott bevallások gyorsabb feldolgozása, amely nagymértékben megkönnyíti a
zárási munkálatokat.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotása önmagában nem kötelező, de mivel az ügyfelek igénylik városunkban az
elektronikus ügyintézés lehetőségét, ezért meg kell alkotni a róla szóló rendeletet. A rendelet megalkotása
esetén az ügyfelek gyors, egyszerű ügyintézésre kapnak lehetőséget, erősödik a hivatal szolgáltató jellege.

