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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló – módosított - 

25/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mivel az érintett rendelet hatályon 
kívül helyezését a jogszabályi környezet és a feladat-ellátási kötelezettség változása 
teszi szükségessé, így a rendelet-tervezet előkészítése során külön hatásvizsgálat 
elkészítése nem vált szükségessé. 
 
 
 
Újpest, 2013. április 15. 
 
 
 
 
         Dr. Tahon Róbert 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló – 
módosított - 25/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2013. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló – módosított - 25/2005. (X.28.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

(T E R V E Z E T) 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az elektronikus ügyintézés 
szabályairól szóló – módosított - 25/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
A Képviselő-testület 2005-ben – az akkori jogszabályi felhatalmazás alapján – 
rendeletet alkotott az elektronikus közigazgatás szabályairól. A rendelet az 
okmányirodai ügyekben teszi lehetővé az elektronikus ügyintézést. Mivel ezen feladatok 
ellátása a járási hivatalokhoz került át, így e tekintetben Önkormányzatunknak ma már 
nincs szabályozási lehetősége. 
Természetesen a rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti az egyéb ügyek 
tekintetében az elektronikus ügyintézés és az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét, 
mert ezen kérdéseket ma már magasabb szintű jogszabályok részletesen 
szabályozzák, önkormányzati rendeleti szintű szabályozásra nincs szükség. 
 


