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47/2005. (X. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről 

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében megfogalmazott rendelkezések alapján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 8. § (1) bekezdés, 160. § (1) 
bekezdés, illetve 162. § (1) bekezdés alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet célja 

1. § A rendelet célja a közhatalom szolgáltató funkciójának biztosítása, az ügyfelekre háruló 
eljárási terhek csökkentése, a közigazgatási ügyek gyors és egyszerű intézése az elektronika és 
az informatika eszközeinek alkalmazásával. 

A rendelet hatálya 

2. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási határán belül 
minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre és 
személyi egyesülésre kiterjed. 

(2) A kerületi Okmányiroda ügyintézési köre – a vállalkozói igazolványok ügyintézésével 
kapcsolatos ügyek – kivételével – országos hatáskörű. 

Az elektronikus ügyintézés ügytípusai 

3. § (1) Az önkormányzat a konkrét időpontra történő bejelentkezés vonatkozásában, csak az 
alábbi ügytípusokban alkalmazza az elektronikus ügyintézést: 

- személyi azonosító igazolvány, 
- lakcímkártya, 
- útlevél, 
- parkolási igazolvány a mozgásában korlátozott személy részére, 
- vállalkozói igazolvány, 
- vezetői engedély, 
- lakcím be- és kijelentkezés, 
- anyakönyvi igazgatási ügyek, valamint 
- ügyfélkapu létesítése, 

az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer (XR rendszer) www.magyarorszag.hu 
kormányzati portálján működtetett ügyfélkapun keresztül. 

(2) Az önkormányzat az elektronikus ügyindítás vonatkozásában, csak az alábbi 
ügycsoportokban és azon belül csak az alábbi ügytípusokban alkalmazza az elektronikus 
ügyintézést: 

a) Egyéni vállalkozói ügyintézéssel kapcsolatosan: 
- Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozói igazolványról, 
- Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén, 
- Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje adatváltozás miatt, 
- Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje megrongálódás miatt, 

b) Lakcímigazolvány igénylése: 
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- Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok megváltozása, lakóhely címváltozása, 
megrongálódás miatt, 

- Lakcímigazolvány pótlása elvesztés vagy megsemmisülés esetén, 
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c) Vezetői engedély: 

- Nemzetközi vezetői engedély igénylése, 
d) Lakcímváltozási ügyek: 

- Állandó lakóhely megváltozásának bejelentése, 
- Ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése, 
- Tartózkodási hely létesítése, 
- Tartózkodási hely megváltozásának bejelentése, 
- Tartózkodási hely megszüntetése, 
- Tartózkodási hely megújítása, 
- Ideiglenes külföldön tartózkodásból való visszatérés bejelentése, 

e) Mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványa: 
- Parkolási igazolvány kérelem, 

f) Anyakönyvi igazgatási ügyek: 
- születési anyakönyv igénylése, 
- házassági anyakönyvi kivonat igénylése, 
- halotti anyakönyvi kivonat igénylése 
- születési hatósági bizonyítvány igénylése, 
- házassági hatósági bizonyítvány igénylése, 
- halotti hatósági bizonyítvány igénylése 

az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer (XR rendszer) www.magyarorszag.hu 
kormányzati portálján működtetett ügyfélkapun keresztül. 

(3) Az önkormányzat kizárólag a konkrét időpontra történő bejelentkezés valamint az 
elektronikus ügyindítás vonatkozásában és csak az (1) és (2) bekezdésben felsorolt 
ügytípusokban alkalmazza az elektronikus ügyintézést. Az önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala (a továbbiakban Hivatal) szervezeti egységeinél az (1) és (2) bekezdésben foglalt 
ügytípusok kivételével elektronikus ügyintézést nem vezet be. 

(4) Közigazgatási eljárási cselekményt – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 
elektronikus ügyintézés keretében nem végez. 

Az elektronikus közigazgatási tájékoztató szolgáltatás 

4. § (1) Az elektronikus közigazgatási tájékoztató szolgáltatás keretében a Hivatal 
www.bp18.hu címen internetes honlapot működtet. 

(2) A honlap általános tájékoztatást biztosít a jelen rendelet 1. számú Mellékletében felsorolt 
ügytípusokról és az egyes eljárások menetéről. 

Záró rendelkezések 

5. § (1) Jelen rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a Ket. 
elektronikus ügyintézése és a végrehajtására vonatkozó hatályos jogszabályokkal együtt, azok 
bevezetésével egyidejűleg kell alkalmazni. 

Budapest, 2005. október 27. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
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Indokolás 

Általános indokolás 

A 2005. november 1-jén hatályba lépő, a hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. Törvény (a továbbiakban: Ket.) felhatalmazást ad az önkormányzatoknak 
az elektronikus ügyintézés részletszabályainak megalkotására. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: A rendelet célját határozza meg. 
2. §-hoz: A rendelet területi, személyi hatályát határozza meg. 
3. §-hoz: A felsorolt ügytípusokban alkalmazza az önkormányzat az elektronikus ügyintézést 

konkrét időpontra történő bejelentkezés, illetve elektronikus ügyindítás vonatkozásában. 
4. §-hoz: Az elektronikus tájékoztató szolgáltatás az önkormányzat honlapján már működik. 

A rendelet 1. számú melléklete szintén általános tájékoztatást nyújt az ügyfél számára. 
5. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
Budapest, 2005. október 27. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. október 28. 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
               j e g y z ő 
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1. számú Melléklet 

I. Ügyféltájékoztatók a www.bp18.hu portálon: 

1.  Az elektronikusan előkészíthető ügyek listája 
2.  Időpontfoglalás okmányirodai ügyekben 
3.  Személyigazolványt szeretnék kiváltani. Hová forduljak, mit kell vinnem magammal? 
4.  Mi a teendő, ha gyermek születik a családban? 
5.  Hol kell bejelenteni a halálesetet? 
6.  Hogyan szerezhet magyar állampolgárságot? 
7.  Állampolgárság igazolása 
8.  Tájékoztató a telepengedélyek beszerzéséről 
9.  Milyen ügyek intézhetők az ügyfélszolgálati irodákban? 
10. Tájékoztató a birtokvédelmi eljárásról 
11. Tájékoztató a hagyatéki eljárásról 
12. Hogyan szerezhető be a játéktermek előzetes szakhatósági nyilatkozata? 
13. Hogyan kaphat bontási engedélyt? 
14. Hogyan kaphat fennmaradási engedélyt? 
15. Hogyan kaphatja meg a használatba-vételi engedélyt? 
16. Hogyan váltható ki marhalevél? 
17. A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély beszerzése 
18. Hogyan kaphat szakfordító, vagy tolmács-igazolványt? 
19. Hogyan kaphat szálláshelyére üzemelési engedélyt? 
20. Telekalakítás  
21. Hogyan kaphat üzletéhez működési engedélyt? 
22. Hogyan intézheti gépjármű-adó ügyeit? 
23. Milyen okmányok szükségesek a házasságkötéshez? 
24. Mit kell benyújtani az építési engedély iránti kérelemhez? 
25. Hogyan intézheti építmény- és telekadó, valamint talajterhelési díj ügyét? 

II. Nyomtatványok a www.bp18.hu portálon: 

1.  Működési engedély (módosítás) iránti kérelem 
2.  Kérelem magánszálláshely nyilvántartásba vételéhez 
3.  Bejelentés üzlet működésének megszüntetéséről 
4.  Marhalevél igénylése 
5.  Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 
6.  Tolmács, szakfordító, szakfordító-tolmács igazolvány kiállítása iránti kérelem 
7.  Telepengedély kiadására irányuló kérelem 
8.  Kérelem közterületek használatához 
9.  Jelentkezési adatlap társasházak részére juttatható kamatmentes kölcsön formájában 

történő felújítási támogatáshoz 
10. Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti 

kérelem díjfizetési adatlapja 
11. Kezdési (burkolatbontási) közútkezelői hozzájárulás kérelem 
12. Csatorna közművesítés hozzájárulás megfizetése 
13. Csatorna közművesítés hozzájárulás részletfizetés iránti kérelem 
14. Bejelentő lap 
15. Fa kivágási engedély iránti kérelem 
16. Fa gallyazás iránti kérelem 
17. Helyi támogatás lakás vásárlásához, építéséhez, felújításához 
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18. Adatlap lakáscsere szerződéshez 
19.Befogadás önkormányzati bérlakásba 
20. Kérelem tevékenységi kör módosításához 
21. Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépítési kedvezmény 

igénybevételéhez 
22. Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásbővítési kedvezmény 

igénybevételéhez 
23. Nyilatkozat a Magyar Államkincstár által nyújtandó kiegészítő kamattámogatás 

igénybevételéhez 
24. Adóigazolás iránti kérelem 
25. Állattartási engedély iránti kérelem 
26. Bevallás, bejelentés építményadó bevalláshoz 
27. Bejelentés, kérelem belföldi forgalmi rendszámú gépjárművel kapcsolatban 
28. I. fokú orvosi szakvélemény súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló 

személyszállító gépjármű adómentességének megállapításához 
29. Túlfizetésre, téves befizetés visszatérítése iránti kérelem 
30. Bevallás talajterhelési díj, díjkedvezmény és díjmentesség igénybe vételéhez helyi 

vízgazdálkodási hatósági – jegyzői - engedély alapján 
31. Bevallás talajterhelési díj, díjkedvezmény és díjmentesség igénybevételéhez 

szikkasztóban és zártrendszerű szennyvíztárolóban alkalmazott szennyvízelhelyezés esetén a 
2003. évi LXXXIX. törvény és a 39/2004. (VIII. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelet alapján  

32. Bevallás, bejelentés telekadó megállapításához 
33. Részletfizetés – fizetési halasztás iránti kérelem (Adóügyi iroda) 
34. Adó és értékbizonyítvány iránti kérelem 


