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 Tisztelt Képviselő-testület! 

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
2010. évi módosítása alapján 2011. január 1-jétől a közigazgatósági hatósági eljárásban az 
ügyintézési határidőket ismételten naptári napokban, és nem munkanapokban kell megállapítani. 
Ennek értelmében az ügyintézési rendszer eljárási határidők tekintetében visszaállt a 2009. október 
1. előtti állapotra.  

Ennek következtében szükségessé vált 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 39/2009. (X.30.) rendeletének felülvizsgálata, mivel a jelenleg hatályos szöveg 22 
munkanapos eljárási határidőt tartalmaz. 

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a 39/2009. (X. 30.) önkormányzati 
rendelet normaszövegének újraalkotása szükséges a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 
14.) IRM rendeletben előírt formai követelményeknek való megfelelés érdekében is. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni 
kell. A 17. § (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  
ab) környezeti és egészségi következményeit,  
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 

A fentiek alapján a jegyző által végzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak 
szerint ismertetjük: 
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Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata: 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A naptári napban való számolás bevezetésével egyszerűsödik az ügyintézés. Ennek 
következtében nem húzódnak el annyira az ügyek. Mindez az ügyfelek érdekeit szolgálja a korábbi 
gyakorlattal ellentétben, amely a hivataloknak kedvezett. Például egy 3-4 napos ünnep során 
kitolódhatott az ügyintézési határidő és kiszámíthatatlanná tehette az ügy elbírálásának várható 
idejét. A hivatalok számára így rövidebb idő áll ugyan rendelkezésre, de a munkaerő 
átcsoportosításával lényegesen hatékonyabban tudnak dolgozni. A tervezett rendeletnek gazdasági, 
költségvetési kihatásai nincsenek. 

2. A tervezett önkormányzati rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen, 
hiszen magasabb szintű jogszabályok rendelkezései alapján is már naptári napokban számolta a 
Hivatal az ügyintézési határidőket. 

4. A rendelet megalkotásával szabályozni kívánt területre vonatkozóan már korábban is létezett 
önkormányzati rendeletbe foglalt szabályozás. Az eddig jól bevált szabályok nagy részét 
tartalmában nem javasoljuk módosítani, azonban szükséges az ügyintézési határidők pontosítása, 
amely az ügyfelek számára az ügy menetét kiszámíthatóvá teszi. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
adottak, rendelkezésre állnak. 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a 
mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Határid ő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2011. augusztus 19. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
 Jogi ellenjegyző 

..................... ………… 
 Pénzügyi ellenjegyző 
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A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS  

ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL 
SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZ EFÜGGŐ 

INTÉZKEDÉSEKR ŐL ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚT KIZÁRÁSÁVAL INTÉZHET Ő 
ÜGYEKRŐL 

 

 (TERVEZET) 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. § Békés Város Önkormányzata az alábbi ügyek esetében 30 napnál rövidebb ügyintézési 
határidőt állapít meg (soron kívül elintézendő ügyek): 

a) házasság megszűnése, vagy érvénytelenné nyilvánítása után döntés a volt feleség 
illetve férj névviselésére vonatkozó bejelentésről, 

b) lakcím ki- és bejelentés, személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági 
igazolvány kiadása, ideiglenes személyi igazolvány, vezetői, nemzetközi vezetői 
engedély, forgalmi engedély, forgalmi rendszám, e-rendszám és a hozzá tartozó 
ideiglenes forgalomban tartási engedély, parkoló igazolvány kiadása, 

c) személyesen megjelent ügyfél kérelmére saját adatairól anyakönyvi kivonat kiadása, 
d) marhalevél kezelése, elveszett vagy megsemmisült marhalevél pótlása, 
e) adó és jövedelem igazolása (feltéve, hogy az ügyfél valószínűsíti, hogy a soron 

kívüliség indokolt), 
f) végrehajtás felfüggesztése, a tartozás befizetésének igazolása esetén, 
g) házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés megadása, 
h) hiteles közmű-térkép másolat kiadása (feltéve, hogy az ügyfél valószínűsíti, hogy a 

soron kívüliség indokolt), 
i) útfelbontási engedélyek kiadása (feltéve, hogy az ügyfél valószínűsíti, hogy a soron 

kívüliség indokolt), 
j) eseti gondnok, ügygondnok, ideiglenes gondnok kirendelése, felmentése (feltéve, 

hogy az ügyfél valószínűsíti, hogy a soron kívüliség indokolt),  
k) köztemetés, 
l) temetési segély megállapítása. 

 
2. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározott feltételek fennállása esetén, egyszerűsített határozattal intézendőek az alábbi 
ügyek: 

a) önkormányzati jelvények- és címerhasználat engedélyezése, 
b) házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés megadása, a külső 

helyszínen történő házasságkötés engedélyezése, 
c) temetési segély megállapítása, 
d) működési engedély köteles üzlet nyitva tartásának módosítása, 
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e) ügyfél kérelmére túlfizetés átvezetése adószámlák között. 
 

3. § Elektronikus úton nem intézhetőek: 

a) a Ket. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek, 
b) az Art. hatálya alá tartozó önkormányzati adóhatósági ügyek. 

 
4. § (1) E rendelet 2011. szeptember 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 
39/2009. (X. 30.) önkormányzati rendelete. 
(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
 
Békés, 2011. augusztus 25.  
 
 
 Izsó Gábor Tárnok Lászlóné 
 polgármester jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2011. augusztus …-én 
 
  
 Tárnok Lászlóné 
 jegyző 
 
 


