A rendelettervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET.
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folyamatban van. Az egyeztetés során a rendelet-tervezet jelentősen módosulhat,
ezért az, jelen formájában nem tekinthető végleges változatnak.
A rendelettervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat 2018. május 30.
napjáig várjuk.
Véleményt, javaslatot a fórumon kizárólag regisztrált felhasználók küldhetnek.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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RENDELETTERVEZET

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……../2018. (……..) önkormányzati rendelete
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában, 34. §
(1) bekezdésében és a 36. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:
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1. Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása

1. §
Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati
rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása iránti kérelmeket az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani. A kérelem elbírálásához az alábbi iratok szükségesek:
a) lakásvásárlást igazoló – 60 napnál nem régebbi – adásvételi szerződés,
b) a kérelmező és az együttköltöző családtagok vagyoni és jövedelmi viszonyairól szóló igazolások és egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges nyilatkozatok,
c) a 4. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feltételek meglétét bizonyító igazolások,
d) annak igazolása, hogy a kérelmező az önkormányzat felé fennálló bármilyen adóvagy egyéb tartozással nem rendelkezik.”

2. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati
rendelet módosítása

2. §

(1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az életkezdési támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az elektronikus ügyintézés és a
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bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.) meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A kérelem elbíráláshoz az alábbi iratok szükségesek:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
b) a Start-számla megnyitását igazoló okmány,
c) a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
d) a törvényes képviselő személyazonosító igazolványa és a lakcímét igazoló hatósági
igazolvány.”
(2) A R1. 7/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A születési támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon
írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A kérelem elbírálásához az alábbi iratok szükségesek:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
b) a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
c) a törvényes képviselő személyazonosító igazolványa és a lakcímét igazoló hatósági
igazolvány,
d) amennyiben a szülők elváltak, vagy külön élnek, a gyermek elhelyezéséről jogerős
bírósági végzés, vagy a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról gyámhivatali jegyzőkönyv.”
3. A közterületek használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló 17/2017.
(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

3. §
(1) A közterületek használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló 17/2017.
(VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2) 9. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
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„(1) A közterület-használati eljárás a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott kérelemre
indul, melyet írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) meghatározott elektronikus úton, az 1.
melléklet szerinti formanyomtatványon vagy azzal megegyező tartalommal annak kell
benyújtania, aki a közterületet használni kívánja, a tervezett használat megkezdése
előtt legalább 15 nappal.”
(2) A R2. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közterület-használat indokolt esetben meghosszabbítható. Az erre vonatkozó
kérelmet írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az E-ügyintézési tv.-ben
meghatározott elektronikus úton a megállapodás lejárta előtt be kell nyújtani.”
(3) A R2. 19. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kizárólagos használatú parkolóhely iránti kérelmet írásban – személyesen vagy
postai úton –, vagy az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton lehet a
polgármester részére benyújtani. A kérelemhez másolatban csatolni kell a parkolóhelyen várakozó gépkocsi forgalmi engedélyét.”
(4) A R2. 19. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A gépkocsi forgalmi rendszámának változását a használó köteles az önkormányzatnak a változást követő 15 napon belül bejelenteni, melyet írásban – személyesen
vagy postai úton –, vagy az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton tehet meg.”
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4. A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 18/2013.
(VII.05.) önkormányzati rendelet módosítása

4. §

(1) A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 18/2013.
(VII.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R3) 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Közútkezelő: Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 28. pontjának felhatalmazása alapján a polgármester.”
(2) A R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a közút kezelőjénél az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy azzal megegyező tartalommal írásban – személyesen vagy postai
úton –, vagy az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani.”
(3) A R3. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közterület-bontási eljárás kérelemre indul, amelyet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az E-ügyintézési
tv.-ben meghatározott elektronikus úton az építtetőnek vagy a kivitelezőnek lehet benyújtani, a tervezett használat megkezdése előtt legalább 30 nappal.”
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(4) A R3. 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Amennyiben az engedélyben foglalt határidő lejárt, a munkavégzés engedély nélkülinek minősül, kivéve, ha a határidő meghosszabbítását, annak lejárta előtt az engedélyes megkérte. A határidő hosszabbítást indokolni kell. A hosszabbítás iránti kérelem beadható írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az E-ügyintézési tv.-ben
meghatározott elektronikus úton.”
5. A Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosítása

5. §
(1) A Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R4.) 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A lakások bérbeadásával kapcsolatos valamennyi kérelmet és bejelentést írásban –
személyesen vagy postai úton –, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eügyintézési tv.) meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani.”
(2) A R4. 30. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A helyiségek bérbeadásával kapcsolatos valamennyi kérelmet írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton
lehet benyújtani, kivéve a 30. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott intézményvezetőhöz címzett kérelmeket, valamint a 30. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
szervezet vezetőjéhez címzett kérelmeket.”
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6. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba és 2018. június 2-án hatályát veszti.

dr. Juhos Szabolcs s. k.
jegyző

Bráz György s. k.
polgármester

Indokolás:
A gazdasági környezet dinamikus változása és az információtechnológia robbanásszerű fejlődése következtében alapvető elvárás lett az önkormányzatokkal
szemben a helyi ügyek, gyors és szakszerű, elektronikus úton történő intézése.
Az információtechnológia révén lehetőség nyílik a helyi önkormányzati feladatok
hatékonyabb megvalósítására, az állampolgárok széleskörű tájékoztatására, az
elektronikus ügyintézés kiterjesztésére. Az elektronikus ügyintézés hosszabb távon akár lényegesen olcsóbb is lehet, mint a jelenlegi működési modell, mivel növeli a hatékonyságot, javítja a szolgáltatások minőségét. Egy jól működő elektronikus közigazgatás mellett az ügyfeleknek nem kell ismerniük a közigazgatás felépítését ahhoz, hogy hivatalos ügyeiket akár otthonról egyszerűen el tudják intézni.
Tiszaújváros Város Önkormányzata szintén fontosnak tarja a 21. századi közigazgatás feltételeinek biztosítását és elkötelezett az elektronikus ügyintézés bevezetése mellett.
2016. január 1-jén lépett hatályba az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban:
E-ügyintézési tv.) Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja értelmében a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül, mely a 2. § (1) be-

A rendelettervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET.

kezdése alapján a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyek tekintetében az ügyfelekkel történő elektronikus ügyintézést köteles biztosítani.
Az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok 2018.
január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.
A fenti jogszabályi kötelezettségből fakadóan felülvizsgálatra kerültek Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei, melynek során
megállapítást nyert, hogy az alábbi rendeletek módosítása szükséges:
1. Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet,
2. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati
rendelet,
3. A közterületek használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló 17/2017.
(VI.30.) önkormányzati rendelet,
4. A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 18/2013.
(VII.05.) önkormányzati rendelet,
5. A Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet.
Ezen önkormányzati rendeletek kizárólag az elektronikus ügyintézés bevezetése
miatt szorulnak kiigazításra, ezért a rendelettervezet valamennyi fent felsorolt
rendelet módosítását tartalmazza. A módosítás következtében az egyes rendeletek
kérelem nyomtatványokkal összefüggő rendelkezései kiegészítésre kerültek azok
elektronikus úton való benyújtásának lehetőségeivel.

