Űrlapok kitöltéséhez kapcsolódó iránymutatások, tájékoztató dokumentáció
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési törvény) 108. § (1) bekezdése alapján az
elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek, így Mezőkövesd Város Önkormányzata is, 2018.
január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az e-ügyintézési törvényben
meghatározottak szerint biztosítani mind lakossági, mind vállalkozó ügyfeleik részére.
Az e-ügyintézésre kötelezett szervnek biztosítania kell az ügyfelekkel folytatott, hiteles
azonosításon alapuló, és a kézbesítés időpontját is hitelesen visszakereshető módon
megvalósító elektronikus kommunikációt, az így beérkezett dokumentumok hitelességének
ellenőrzését és a törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő hitelesítését, az
elektronikus fizetést, és az elektronikus űrlapok kezelését.
Mezőkövesd Város Önkormányzata megkezdte a szükséges intézkedések megtételét az
elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jei bevezetésének érdekében.
Az elektronikus ügyintézés az országosan működő Önkormányzati Hivatali Portál (OHP)
segítségével valósul meg, ahová az e-ügyintézés keretében átirányításra kerülnek az ügyfelek,
miután ráklikkeltek az elektronikus ügyintézés gombra.
Az Önkormányzati Hivatali Portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus
önkormányzati ügyintézés helyszíne.
A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok, így Mezőkövesd
Város Önkormányzata természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt
lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető
szolgáltatások igénybe vételére, úgy hogy az ügyfelek a megfelelő űrlapok kitöltésével
kezdhetik meg a kívánt szolgáltatásokat és ügyintézéseket.
Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások
Adóegyenleg lekérdezés
Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg
lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító
jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati
adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott
személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az
önkormányzatnál jogosult eljárni.
Ügykövetés
A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál
felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás
lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon
követésére.
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Ügyindítás
Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. Először Mezőkövesd Város
Önkormányzata, majd az ügytípus kiválasztása történik meg. Ezt követően az űrlapkitöltő
alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat
hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és
iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az
önkormányzat adó, ipar-kereskedelmi, hagyatéki leltár ügyek támogatottak szakrendszeri
fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás
segítségével bármilyen ezeken kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás
bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb
csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Minden egyes ügyfél egyedi azonosítása a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével
valósul meg, ami után lehetőség van az OHP használatára.
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