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3 .  N a p i r e n d  

ELŐTERJESZTÉS és előzetes hatástanulmány 
elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
 
Tolmács Község Önkormányzata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény felhatalmazó rendelkezése alapján az elektronikus ügyintézésről 
rendeletet alkotott (14/2009. (X.29.) önkormányzati rendelet), melyben rögzítésre került, hogy az 
önkormányzati hatósági ügyek elektronikus úton nem intézhetők. 
 
Az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2009. (X.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
szükséges az alábbi indokok alapján: 

• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 1.§ 17. pont b) pontja, valamint 108.§-a értelmében 2018. január 1-jétől a 
helyi önkormányzatoknak is biztosítaniuk kell az elektronikus ügyintézés lehetőségét, 

• az önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazást adó törvény 2018. január 1-jétől 
hatálytalan. 

 
A magasabb rendű jogszabályokkal való összhang követelményének érvényesítése érdekében 
javaslom az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2009. (X.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezését, és az erről szóló, előterjesztett rendelet-tervezet megalkotását. 
 
 
Előzetes hatástanulmány 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:  
 
A rendelet-tervezet:  

― Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet értelmében hatályát veszti az önkormányzati ügyekben 
az elektronikus ügyintézés kizárását, és a társadalom részére a hatályos jogszabályi (törvényi) 
előírásokkal összhangban, Tolmács Község Önkormányzatánál is biztosított az elektronikus 
ügyintézés lehetősége.  

― Gazdasági hatása: A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs.  
― Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs. Az 

elektronikus ügyintézés biztosítását előíró törvényi rendelkezés teljesítéséhez az informatikai 
háttér biztosításával járó kiadás a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésében jelentkezik. Tolmács Község Önkormányzatának költségvetését az 
információbiztonsági előírásokban szereplő biztonsági feltételek megteremtése terheli 
(kalkulált 2018. évi kiadás 1 millió Ft). 

― A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.  
― A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.  
― A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása az 

önkormányzati adminisztratív terheket nem érinti.  
― A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása magasabb rendű 

jogszabályi előírásokból adódóan, a magasabb rendű jogszabályokkal való ellentétes 
szabályozás megszüntetése érdekében szükséges.  
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― A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradása esetén a az 
önkormányzati rendelet egyrészt törvénnyel ellentétes rendelkezést tartalmazna, másrészt nem 
lenne összhangban az ügyintézés lehetőségével, tekintettel arra, hogy 2018. január 1-jétől az 
Önkormányzatnál is biztosított az elektronikus ügyintézés lehetősége.  A magasabb rendű 
jogszabállyal ellentétes önkormányzati rendelet esetén a Kormányhivatal részéről 
törvényességi felügyeleti intézkedés várható.  

― A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
rendelet megalkotása nem érinti a szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket, 
tekintettel arra, hogy a törvényi előírás alapján kötelező biztosítani az elektronikus ügyintézés 
lehetőségét, melynek feltételeit – mind szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit – a 
törvény végrehajtása érdekében kötelező biztosítani. Az elektronikus ügyintézéshez is 
kapcsolódó információbiztonság törvényben előírt feltételeinek megteremtése, illetve az 
előírtak biztosítása jelentős kiadást (2018. évben várhatóan 1 millió Ft) jelent az 
önkormányzat részére, melyet az önkormányzat költségvetésében biztosítani szükséges.  

 
 
 
Tolmács, 2018. február 9. 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2018. (II…..) 

Önkormányzati RENDELETE 

az elektronikus ügyintézésről szóló  
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
( t e r v e z e t )  

 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ Hatályát veszti az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2009. (X.29.) önkormányzati rendelet. 
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2018. február …… 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
  
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2018.  február ……-án 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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az elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

…../2018. (II……...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
 
 

Általános indokolás 
 
 
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében 
törvény keretei között rendeletet alkot; valamint, hogy feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat 
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2009. (X.29.) számon rendeletet alkotott 
az elektronikus ügyintézésről, melyben rögzítésre került, hogy az önkormányzati hatósági ügyek 
elektronikus úton nem intézhetők. 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény 1.§ 17. pont b) pontja, valamint 108.§-a értelmében 2018. január 1-jétől a helyi 
önkormányzatoknak is biztosítaniuk kell az elektronikus ügyintézés lehetőségét. 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (3) bekezdése rögzíti, hogy az önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizáró önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése szükséges. 
 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 

Hatályát veszti a magasabb rendű jogszabállyal ellentétes rendelkezést tartalmazó önkormányzati 
rendelet. 

 
2.§-hoz 

 
A rendelet kihirdetését követő napon hatályba lép, és miután a módosítás beépül az alaprendeletbe, a 
módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdésében 
foglaltak szerint, a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
 


