
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testületének
a  24/2009.(XII.28.) rendelet tel módosított

21/2005.(X.28.)

RENDELETE

az egyes hatósági ügyek intézéséhez illetve az egyes eljárási cselekményekhez
kapcsolódó

elektronikus ügyintézés szabályairó l

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 162.§ (1) bekezdése alapján Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testülete
az egyes hatósági ügyek intézé séhez illetve az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó
elektronikus ügyintézés szabályairól a következő rendeletet alkotja:

1. §1

A közigazgatási hatósági eljárás során az önkormányzati hatósági ügyek nem intézhetők
elektronikus úton azon ügyek kivét elével, amelyek esetében magasabb szintű jogszabály
rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételé nek
lehetőségét.

2.§

Államigazgatási hatósági ügyekben a technikai feltételek megteremtéséig az elektronikus
ügyintézés nem lehetséges, kivéve az alábbi eseteket:

Az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek elektronikus úton kezdeményezhetik a
www.magyarorszag.hu kormányportálról az alábbi ügyeket:

Egyéni vállalkozói igazolvány
- hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozói igazolványról
- egyéni vállalkozói igazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatt
- egyéni vállalkozói igazolvány cseréje adatváltozás miatt
- egyéni vállalkozói igazolvány cse réje, megrongálódás miatt

Lakcímigazolvány igénylés
- lakcímigazolvány cseréje személyes adatok megváltozása miatt
- lakcímigazolvány csere lakóhely, tartózkodási hely címváltozása miatt
- lakcímigazolvány pótlása elvesztés, megsemmisülés esetén, cseréje megron gálódás

miatt.

Lakcímváltozási ügyek
- állandó lakóhely megváltozásának bejelentése
- ideiglenesen külföldön tartózkodás bejelentése
- tartózkodási hely létesítése
- tartózkodási hely megváltoztatásának bejelentése
- tartózkodási hely megszűntetése
- tartózkodási hely megújítása
- ideiglenesen külföldön tartózkodásból való visszatérés bejelentése

www.magyarorszag.hu
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Vezetői engedély
- nemzetközi vezetői engedély igénylése

Járműigazgatási ügyek
- új gépjármű forgalomba helyezése
- külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése (tulajdo nváltozás nélkül)
- külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése (tulajdonváltozással)
- forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése (tulajdonváltozás nélkül)
- forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése (tulajdonváltozással)
- jármű forgalomból történő kivonása kérelemre
- jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás)
- egyéb tulajdonjoggal kapcsolatos ügyek
- forgalmi engedély okmánnyal kapcsolatos ügyek
- törzskönyv okmány cseréje, pótlása
- tulajdonos/üzembentartó adatainak változása (természetes és jogi személy)
- gépjármű műszaki adatainak változása.

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
- Parkolási igazolvány kérelem

Anyakönyvi ügyek
-      Hatósági bizonyítvány igénylése

- születési,
- házassági
- halotti

        anyakönyvből,
-      Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok igénylése.

3.§.

(1) E rendelet 2005. november 1. napján  lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény illetve a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 200 4. évi CXL. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII.
törvény rendelkezései az irányadóak.

(3)1 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK Irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Bátonyterenye, 2005. október 27.

V a n y a  Gábor sk. R o m h á n y i  Gyula sk.
  polgármester                 címzetes főjegyző
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Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bátonyterenye, 2005. október 28.

R o m h á n y i  Gyula sk.
címzetes főjegyző

1. Módosította: 24/2009.(XII.28.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2009. december 28.


