
18/2005. (X. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

az elektronikus ügyintézésről 

Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és 
szolgáltatás általános szabályairól  szóló,  2004. évi CXL. törvényben (továbbiakban: Ket.), 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben 
biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1.  §  E rendelet  célja,  hogy  meghatározza  azokat  az  ügyfajtákat  és  hatósági  eljárási 
cselekményeket,  amelyek  a  Dunaharaszti  Polgármesteri  Hivatalban  elektronikus  úton  is 
gyakorolhatók.    

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan eljárási cselekményre, melynek során a 
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal az elektronikus ügyintézésre lehetőséget biztosít.

(2) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, jogi személyekre és 
jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezetekre  (továbbiakban:  ügyfél),  melyek  a 
Dunaharaszti  Polgármesteri  Hivatalnál  hatósági  ügyben  eljárást  kezdeményeznek,  vagy 
tájékoztatást kérnek.

Az elektronikus úton gyakorolható hatósági ügyek és eljárási cselekmények

3.  §  (1)  A Dunaharaszti  Polgármesteri  Hivatal  az  elektronikus  ügyintézést  az  alábbi 
okmányirodai szolgáltatások körében teszi lehetővé: 

a) anyakönyvi kivonattal,
b) egyéni vállalkozói igazolvánnyal,
c) járműigazgatással,
d) járműkísérő lappal,
e) lakcímigazolvánnyal,
f) lakcímváltozással,
g) mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával,
h) személyazonosító igazolvánnyal,
i) útlevéllel,
j) vezetői engedéllyel
kapcsolatos ügyek.
(2)  Az  (1)  bekezdésben  részletezett  ügyekben  elektronikusan  az  alábbi  eljárási 

cselekmények  intézhetők:
a) bejelentkezés,
b) időpontkérés.
(3) Minden olyan közigazgatási hatósági ügyben, amely nem tartozik az (1) bekezdés 

hatálya alá, az ügyfél megkeresést kezdeményezhet, tájékoztatást kérhet elektronikus úton. 
Minden egyéb eljárási cselekmény esetében a hagyományos ügyintézési formákat (személyes, 
illetve képviselő által történő megjelenés; postai úton történő ügyintézés) kell igénybe venni.

Eljárási rendelkezések



4.  §  (1)  A 3.  §  (1)  bekezdésben  felsorolt  ügyekben  az  elektronikus  szolgáltatás  a 
kormányzati  portálon  (www.magyarország.hu)  található  XR  -  internetes  közigazgatási 
szolgáltató  rendszer  -  segítségével,  a  Dunaharaszti  Városi  Okmányiroda  kiválasztásával 
érhető el.

(2)  A 3.  §  (3)  bekezdésben  meghatározott  ügyekben  a  www.dunaharaszti.hu városi 
portálon  feltüntetett  elektronikus  levélcímen  keresztül  biztosított  a  tájékoztatás  igénylése, 
megkeresés kezdeményezése. 

(3) Az elektronikus dokumentum megérkezéséről a hatóság automatikus értesítést küld a 
dokumentum feladójának. A hatóság a dokumentum megérkezését követő három napon belül 
megvizsgálja, hogy az megfelel-e a jogszabályban előírt követelményeknek.

(4) Az ügyfél beadványának megérkezéséhez fűződő jogkövetkezmények elektronikus 
beküldés  esetén  az  érkeztetésről  szóló  automatikus  visszaigazolásnak  az  ügyfél  részére 
történő  elküldésével  állnak  be,  kivéve,  ha  a  (3)  bekezdés  szerinti  vizsgálat  a  kapott 
dokumentum  értelmezhetetlenségét  állapítja  meg,  és  erről  az  ügyfelet  az  ott  megjelölt 
határidőn belül elektronikus levélben értesíti.

(5) Az ügyfél kérelmére indult eljárásban a hatóság a kérelem megérkezésétől számított 
három napon belül  felhívja az ügyfelet,  hogy nyolc napon belül fizesse meg az eljárásért 
fizetendő  eljárási  illetéket,  vagy  igazgatási  szolgáltatási  díjat.  A  fizetési  kötelezettség 
mértékéről, módjáról és határidejéről, valamint a mulasztás jogkövetkezményéről a hatóság a 
kérelmező ügyfelet egyidejűleg tájékoztatja.

(6) Az ügyfél a részére elektronikus úton elküldött értesítések visszaigazolására köteles. 
Ha az ügyfél a részére elküldött dokumentum átvételét öt napon belül nem igazolja vissza, a 
hatóság postai úton továbbítja számára az iratot.

Vegyes és záró rendelkezések

5.  § (1)  A Dunaharaszti  Polgármesteri  Hivatal  a  4.  §  (2)  bekezdésben  leírt  városi 
honlapon  a  hatáskörébe  tartozó  ügyek  intézéséről  a  Ket.  164.  §-a  szerinti  általános 
elektronikus tájékoztatót tesz közzé.

(2)  A  Dunaharaszti  Polgármesteri  Hivatal  Okmányirodája  az  ügyfelek  számára 
lehetőséget  biztosít  az  országos ügyfélkapu rendszer elérésére,  a  rendszer  által  támogatott 
folyamatok felhasználására.

(3) Ez a rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.

Dr. Szalay László Pethő Zoltán
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2005. október 25-én.

Dunaharaszti, 2005. október 25. Pethő Zoltán
jegyző
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