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2 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
az elektronikus ügyintézésről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2009. október 1-jéig hatályos 
2004. évi CXV. törvény (továbbiakban: Ket.), 160.§ (1) bekezdése úgy rendelkezett, hogy törvény, 
kormányrendelet, önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában a hatóság a közigazgatási ügyeket 
elektronikus úton is intézheti. 
Tekintettel arra, hogy az elektronikus ügyintézéshez szükséges technikai feltételekkel (hardver és szoftver 
felkészültség, pl. megfelelő informatikai eszközök, elektronikus üzenetek fogadására, továbbítására, 
megbízható tárolására alkalmas, az adatvédelmi és elektronikus ügyirat-kezelési szabályokat kielégítő 
program, elektronikus aláírás, elektronikus aláírás, hitelesítés, időbélyeg, stb.) a hivatal nem rendelkezett, a 
képviselő-testület a Ket. fent hivatkozott felhatalmazása alapján 11/2005. (XI.17.)) számon rendeletet 
alkotott a helyi szinten intézhető közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozóan az elektronikus ügyintézés 
kizárására. 
 
Az Európai Unió döntéshozó intézményei 2006-ban elfogadták a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvet, melyet Magyarországnak (a többi tagállamhoz hasonlóan) 2009. december 28-ig 
kell végrehajtania. 
Az irányelv, mint az Unió egyik jogforrása, jogi természetéből adódóan további jogalkotást igényel, vagyis 
az abban foglalt rendelkezéseket át kell ültetni a hazai jogba. Ennek megfelelően egyrészt összhangba kell 
hozni a hatályos, már létező jogszabályokat, illetve önkormányzati rendeleteket. 
Az irányelv 8. cikkének (1) bekezdése előírja a szolgáltatási tevékenység gyakorlásával kapcsolatos 
ügyintézés elektronikus úton való teljesíthetőségének biztosítását.  
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 2009. október 1-jétől hatályos jelentős módosulása többek között ezt a 
jogharmonizációs célt is szolgálta.  
A Ket. 2009. október 1-jétől hatályos 28/B.§ (2) bekezdése szerint: 

(2) Ha törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági 
ügyben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindítására irányuló kérelmet 
benyújtó ügyfél jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve, ha az az adott 
kapcsolattartás tekintetében nem értelmezhető. 
A módosított, hatályos szöveg értelmében leszűkül azon ügyek köre, amelyben az önkormányzatnak 
lehetősége van az elektronikus ügyintézés kizárására, ugyanis a fenti rendelkezés értelmében 2009. október 
1-jétől már csak az önkormányzati hatósági ügyek körében lehetséges az esetleges kizárás. 
 
Tekintettel arra, hogy a helyi elektronikus ügyintézés technikai feltételei hivatalunkban továbbra sem 
biztosítottak, javasoljuk, hogy a Ket. hatályos szabályozása alapján az önkormányzati hatósági ügyek 
tekintetében kerüljön kizárásra az elektronikus ügyintézés. 
 
Tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy az EK irányelv elvárása szerint a helyi igazgatásban alkalmazott 
nyomtatványok, ügymenet leírások, hatályos helyi rendeletet elektronikus elérése biztosított, az interneten, 
Bánk község hivatalos honlapján keresztül hozzáférhetőek. 
 
Kérjük a rendelet-tervezet megtárgyalását és a rendelet elfogadását. 
 
 
Tolmács, 2009. október 22. 
 Tisztelettel: 
 
  Torma Andrea 
  körjegyző 


