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Tisztelt Képviselő-testület! 

A közigazgatási rendszer átalakítása során elfogadott jogszabályok szükségessé tették Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő intézkedésekről és az elektronikus út kizárásával 

intézhető ügyekről szóló 26/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 

felülvizsgálatát.   

 A Rendelet szabályozza a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályaitól eltérő ügyintézési határidőket, valamint 

rendelkezik az elektronikus út kizárásáról az önkormányzati közigazgatási és adóhatósági ügyek esetében.  

 A Ket. 33. §-a értelmében a határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú 

döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az a törvényben 

meghatározott időponttól számított harminc napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. 

Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály (önkormányzati rendelet), hosszabbat pedig törvény vagy 

kormányrendelet állapíthat meg.  

Ha a Ket valamely eljárási cselekmény teljesítésének vagy végzés meghozatalának határidejéről nem 

rendelkezik, a hatóság haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási 

cselekményt teljesítse, vagy a végzést meghozza.  

Rövidebb ügyintézési határidők elsősorban az okmányirodai ügyintézéshez kapcsolódnak - mely járási 

hivatali hatáskör - ezért javasoljuk a rendelet hatályon kívül helyezését, valamint az elektronikus út 

kizárásával intézhető ügyekre vonatkozóan új rendelet megalkotását.  

A Ket. 28/B. § -a értelmében „ha eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott önkormányzati hatósági 

ügyben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, az ügyfél – jogszabályban meghatározott 

feltételekkel – jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve, ha az az adott 

kapcsolattartás tekintetében nem értelmezhető”. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 

felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet hatályon kívül 

helyezésével és az elektronikus út kizárásával intézhető ügyek új rendeletben történő szabályozásával a norma 

pontosabbá és könnyebben alkalmazhatóvá válik, a módosítás egyéb társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatással nem bír majd, végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai nincsennek. A rendelet-

módosítás elmaradásával sérülne a jogbiztonság követelményének részét képező normavilágosság elve. A 

tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. A fenti leírtak alapján javasoljuk a 

mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Békés, 2013. szeptember 19. 

                      Izsó Gábor 

        Polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
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ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

AZ ELEKTRONIKUS ÚT KIZÁRÁSÁVAL INTÉZHETŐ ÜGYEKRŐL 

(Tervezet) 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Amennyiben magasabb szintű jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, elektronikus úton nem 

intézhetőek: 

a) a Ket. hatálya alá tartozó önkormányzati közigazgatási hatósági ügyek, 

b) az Art. hatálya alá tartozó önkormányzati adóhatósági ügyek. 

 

2. § (1) E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell. 

(3) Hatályát veszti Békés Város Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő intézkedésekről és az 

elektronikus út kizárásával intézhető ügyekről szóló 26/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. 

 

Békés, 2013. szeptember 26. 

 

 

 Izsó Gábor sk Tárnok Lászlóné sk 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. szeptember ….-én 
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