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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békés Megyei Kormányhivatal az önkormányzatokat megyei szinten vizsgálta felül 
törvényességi szempontok alapján. Ebből kifolyólag több önkormányzat esetében is törvényességi 
észrevételt tett. Békés Város Önkormányzata esetében szóbeli törvényességi észrevétellel élt 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 
rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) kapcsolatosan. A Kormányhivatal 2012. február 15-ig írta 
elő a szükséges módosítások elvégzésének határidejét.  

A Kormányhivatal az alábbi észrevételeket fogalmazta meg: 

a) A volt férj, illetve feleség névviseléséről szóló, valamint egyéb bejelentés döntést nem igényel, 
ezért ügyintézési határidő megállapítása nem lehetséges. Ebből kifolyólag a Rendelet 1.§ a) 
pontja nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.  

b) A Rendelet nem határozza meg pontosan a soron kívüli ügyintézési határidőket. 
c) Az egyszerűsített határozathozatal lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72. § (4) bekezdése tartalmazza, 
amely nem az ügy tárgyától függ, ennek következtében önkormányzati szabályt ebben a 
tárgykörben nem lehet megállapítani. 

d) Az elektronikus ügyintézés nem zárható ki azokban az ügyekben, amelyekben központi 
jogszabály azt lehetővé teszi. Az önkormányzat csak önkormányzati hatósági ügyek esetében 
dönthet az elektronikus úton történő kapcsolattartás kizárásáról. 

 
A Kormányhivatal észrevételeinek megfelelően terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a 

rendelet módosításának tervezetét. 

 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, 
melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell. A Ket. az ügyintézés határidőt főszabály szerint 30 napban határozza meg. Ennél 
rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat 
meg. Ebből kifolyólag helyi szinten rövidebb határidőn belül intézendő ügyek eljárási határidejét 
önkormányzati rendeletben lehet megállapítani. A szabályok nagy részét tartalmában nem 
javasoljuk módosítani, azonban szükséges az ügyintézési határidők pontosítása, amely az ügyfelek 
számára az ügy menetét kiszámíthatóvá teszi. A tervezet jogszabálynak további társadalmi, 
gazdasági, költségvetési hatása nem mutatható ki. A rendelet megalkotása sem környezeti sem 
egészségügyi hatást nem von maga után. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív 
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terheket befolyásoló hatása nincsen.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.  

Az egyszerűsített határozatok meghozatalára a Ket. fent hivatkozott szabályainak 
megfelelően van lehetőség, ezáltal arról alacsonyabb szintű jogszabályban nem lehet rendelkezni, 
ezért javasoljuk a Rendelet 2. § -nak hatályon kívül helyezését. Módosításra kerülnek a 30 napnál 
rövidebben intézendő ügyek szabályai, azáltal hogy a rendelet-tervezet meghatározza az egyes 
ügytípusok pontos ügyintézési határidejét. A párhozamos jogalkotás elkerülése végett szükségessé 
vált a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2. mellékletének hatályon kívül 
helyezése. A Ket. és az Art. hatálya alá tartozó önkormányzati közigazgatási hatósági és 
önkormányzati adóhatósági ügyekben van lehetőség az elektronikus út kizárására, melynek 
megfelelően a Rendelet pontosítása szükségessé válik.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 
elfogadni. 
 
Békés, 2012. január16. 
 
 

    Izsó Gábor 
  polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző   

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (…. ….) 

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

A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁL TALÁNOS 
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY HATÁLYBAL ÉPÉSÉVEL 

ÖSSZEFÜGGŐ INTÉZKEDÉSEKR ŐL ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚT 
KIZÁRÁSÁVAL INTÉZHET Ő ÜGYEKRŐL 

szóló 26/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1.§ A rendelet 1. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.§ Békés Város Önkormányzata az alábbi ügyek esetében azonnali ügyintézési határidőt 
állapít meg: 
 

a) Okmányirodai feladatok: 

aa) lakcím ki- és bejelentés, személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági 
igazolvány kiadása, 

ab)  ideiglenes személyi igazolvány kiállítása, 
ac) személyazonosító igazolvány iránti kérelem felvétele, továbbítása,  
ad) vezetői engedély iránti kérelem felvétele, továbbítása,  
ae) ideiglenes vezető engedély kiállítása, 
af)  nemzetközi vezetői engedély kiállítása, 
ag)  forgalmi engedély, forgalmi rendszám, e-rendszám és a hozzá tartozó 

ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállítása,  
ah) törzskönyv kiállításának kezdeményezése, 
ai) parkolási igazolvány kiállítása, 
aj) útlevél iránti kérelem felvétele, továbbítása, 
ak) személyesen megjelent ügyfél kérelmére saját adatairól anyakönyvi kivonat 

kiadása, 
al) házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés megadása, 
am) személyi adat és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról való igazolás 

kiállítása („hajadonsági” igazolás), 
an) ügyfélkapu regisztráció 

 

b) Adóügyi feladatok: 

ba) adó és jövedelem igazolása - feltéve, hogy az ügyfél valószínűsíti, hogy a soron 
kívüliség indokolt, 

bb) végrehajtás felfüggesztése, a tartozás befizetésének igazolása esetén 
 



2. 

 

c) Szociális és gyámhatósági feladatok: 

ca) eseti gondnok, ügygondnok, ideiglenes gondnok kirendelése, felmentése - 
feltéve, hogy az ügyfél valószínűsíti, hogy a soron kívüliség indokolt,  

cb) ideiglenes hatályú elhelyezés, 
cc) kiskorú, gondnokolt azonnali képviseletére eseti gondnok kirendelés, 
cd) átmeneti segély, étkezés, szállás biztosítása – ha ennek hiánya a rászorulónak 

életét, testi épségét veszélyezteti, 
ce) köztemetés, 
cf) temetési segély megállapítása 
 

d) Egyéb feladatok: 

da) hiteles közmű-térkép másolat kiadása - feltéve, hogy az ügyfél valószínűsíti, 
hogy a soron kívüliség indokol), 

db) útfelbontási engedélyek kiadása - feltéve, hogy az ügyfél valószínűsíti, hogy a 
soron kívüliség indokolt, 

dc) 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz tárolására 
alkalmas ingatlanra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása, 

dd) marhalevél kezelése, elveszett vagy megsemmisült marhalevél pótlása, 
de) működési engedély köteles üzlet nyitva tartásának módosítása” 

 
2.§ A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.§ 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.” 

3.§ Hatályát veszti a rendelet 2.§-a.  
 
4.§ Hatályát veszti Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri 
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. melléklete. 
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
B é k é s, 2012. január 26. 
 
 
 Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 
 polgármester       jegyző 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2012.  január ….. napján 
 
 
Tárnok Lászlóné sk. 
 jegyző 


