
 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL  
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 

I.  

Általános tájékoztató 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél 
elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint 
egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza. 

Az E-ügyintézési tv. alapján a gazdálkodó szervezetek, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, 
költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi 
képviselője az ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek. A természetes személy 
ügyfeleknek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre. 

Felhívjuk figyelmét, hogy: 
• gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni 

az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) 
az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. 

• természetes személy ügyfél - amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni - az ügyintézési 
rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést 
tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából. 

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve 
meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a 
https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök 
szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően. 

II. 
Önkormányzati Hivatali Portál 

Baté Község Önkormányzata – mint a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal  gesztor települése -  a KÖFOP-
1.2.1.-VEKOP-16 azonosítójú projekt támogatásával csatlakozott az elektronikus közigazgatási rendszer 
fejlesztését és kiterjesztését elősegítő kormányzati projekthez, a Hivatalt fenntartó 10 önkormányzattal 
közösen.  
A projekt keretén belül 2018. január 1-től kapcsolódtunk az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás 
rendszeréhez és ennek segítségével elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtunk az állampolgárok és a 
vállalkozások felé. 

Az Önkormányzati Hivatali Portál felületen az alábbi ágazati ügyekben van lehetőség elektronikus ügy 
indítására, adóbevallások beadására: 

• Adóügyek; 
• Általános vagy egyéb igazgatási ügyek; 

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://ohp.asp.lgov.hu 
címen érhető el, az adott önkormányzat nevét beírva: pl. Baté, vagy Fonó ....  

https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/%20címen%20érhető%20el%20Központi%20Azonosítási%20Ügynök%20szolgáltatáson%20keresztüli%20azonosítást%20követően
https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/%20címen%20érhető%20el%20Központi%20Azonosítási%20Ügynök%20szolgáltatáson%20keresztüli%20azonosítást%20követően
https://ohp.asp.lgov.hu/


 

Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás (ügyfélkapu), ennek hiányában az 
űrlap csak nyomtatható és papír alapon van lehetőség a benyújtására. 

III:  
e-Papír szolgáltatás 

Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, 
amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz 
csatlakozott intézményekkel, szervekkel. 

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége 
az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a Hivatalnak, amelyek az Önkormányzati Hivatali 
Portálon ún. ASP űrlappal nem támogatottak. 
 
Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe elérhetősége: 
https://epapir.gov.hu 

IV. 

Elektronikus fizetés 

Az E-ügyintézési tv. 24. § (l)-(2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles, a természetes 
személy ügyfél jogosult az ügye során az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, 
bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni. 
Az elektronikus fizetés- adóügyekben -  jelenleg az melléklet táblázatban szereplő számlára teljesíthető 
átutalással: 

(Kérjük, befizetéskor az átutalás közlemény rovatában - amennyiben ismert - az iktatószámot, ennek 
hiányában az ügyfél nevét és az ügy típusát feltüntetni.) 

 

https://epapir.gov.hu/


  
 

 

 

             Batéi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó fenntartó települések: 
                             Baté Községi Önkormányzat  
                             Fonó Községi Önkormányzat  
                             Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat  
                             Mosdós Községi Önkormányzat  
                             Kaposhomok Községi Önkormányzat  
                             Szentbalázs Községi Önkormányzat  
                             Cserénfa Községi Önkormányzat  
                             Hajmás Községi Önkormányzat 
                             Kaposgyarmat Községi Önkormányzat  
                             Gálosfa Községi Önkormányzat 
 
  
                    A Batéi Hivatal és az önkormányzatok is külön hivatali kapuval rendelkeznek. 
 
                    A Batéi Hivatal székhely településen intézhető elsődlegesen: Baté, Fő u. 7.  
                     Baté, Fonó, Kaposkeresztúr önkormányzatok ügyei. 
                     jegyzo@bate.hu, adougy@bate.hu, igazgatas@bate.hu. 82-590-012  
 
                     Mosdósi Kirendeltségen Mosdós, Kossuth u. 1/A. Mosdós település ügyeit.  
                    info@mosdos.hu 82-579-022 
 
                      Szentbalázsi Kirendeltségen:  Szentbalázs, Fő u. 85.  
                     Kaposhomok, Szentbalázs, Hajmás, Cserénfa, Kaposgyarmat, Gálosfa önkormányzatok ügyeit.  
                     Tel:   82-569-015     szentbalazs@kapos-net.hu          
 
 
 
 
 Patakiné Kercsó Szilvia 
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