1. S E G É D L E T
AZ ASP Elektronikus Ügyintézési Rendszeren keresztül történő ügyindításhoz
Az ügy indítása a www.bakonyszentkiraly.hu honlap főoldalán található mozaik ikonra való
kattintással kezdődik:
Kattintás az „Ügyintézés” mozaik ikonra, majd kattintás az „Önkormányzati elektronikus
ügyintézés" ikonra.
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Amennyiben csak érdeklődik, és nem ügyet akar intézni, akkor elég az adott önkormányzatot
kiválasztania, ahogy az alábbi példán látható.
Abban az esetben, ha ügyet is kíván intézni, rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval és
azonosítania kell magát a KAÜ-n (Központi Azonosítási Ügynök) keresztül igénybe vehető
elektronikus azonosítási szolgáltatások valamelyikével.

Kattintás a „VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT” szövegdobozra.
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Miután kiválasztotta a települést, kattintson a „LEKÉRDEZÉS” ikonra. Ezután megjelenik a
választott település önkormányzatának portálja, amit a „KIVÁLASZTÁS” gombbal
tekinthetünk meg.

Az „ÜGYINDÍTÁS” ikonra kattintva elérhetők a kiválasztott önkormányzat nyomtatványai.
A nyomtatványok így letölthetőek és kinyomtathatóak, de beküldeni nem lehet őket csak
bejelentkezéssel, ahogy azt a következő képek mutatják:
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Kattintás a „BEJELENTKEZÉS” szövegdobozra.

Kattintás az „ÜGYFÉLKAPU” szövegdobozra.
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Saját ügyfélkapuhoz tartozó felhasználónév és jelszó beírása, majd a „BELÉPÉS”
szövegdobozra kattintás.

Belépést követően egy egyszeri regisztráció szükséges az Önkormányzati Hivatali Portálon.
A Portál egyes szolgáltatásai, így különösen az ügyindítás (elektronikus űrlap beküldése,
ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés) regisztrációhoz kötöttek. Az azonosított felhasználó első
belépés alkalmával megismerheti, és elfogadja az Általános Szolgáltatási Feltételeket,
amelyek a Jogok és feltételek oldalon olvashatók.
Az Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul,
hogy az elektronikus űrlap beküldése szolgáltatás során az adataival az adott űrlap
automatikusan kitöltésre kerüljön. Ezek az adatok az űrlapok függvényében a következők
lehetnek:





természetes személyazonosító adatok (viselt név, születési név, születési hely és idő,
anyja neve);
címadatok (lakóhely, tartózkodósási hely, értesítési cím, illetve a kapcsolattartási cím,
ha ez utóbbit a Rendelkezési nyilvántartás tartalmazza);
adóazonosító jel;
társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám).
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A belépést követően megjelenik az Önkormányzati Hivatali Portál kezdőlapja, ahol a
„VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT” ikonra kell kattintania.
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Miután kiválasztotta a települést, kattintson a „LEKÉRDEZÉS” ikonra. Ezután megjelenik a
választott település önkormányzatának portálja, amit a „KIVÁLASZTÁS” gombbal
tekinthetünk meg.
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Válasszon az alábbi szolgáltatások közül:
ÜGYKÖVETÉS – már meglévő ügy folyamatának lekérdezése
A szolgáltatás igénybevételéhez elektronikus azonosítás szükséges!..

ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS - az Ön, vagy az Ön által képviselt adózó kiválasztott
önkormányzati adóhatóságához tartozó helyi adóegyenlegének lekérdezése
A szolgáltatás igénybevételéhez elektronikus azonosítás szükséges!...
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ÜGYINDÍTÁS - Elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével ügyet indíthat a kiválasztott
településnél. Indítsa el a szolgáltatást, majd válassza ki az ügytípust, amelyet intézni
szeretne. Az űrlap elektronikus beküldése elektronikus azonosítást követően lehetséges!..
Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. Az ügy kiválasztása után 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.
Az „ÜGYINDÍTÁS” szövegdobozra kattintva elindíthatja ügyeit.

Eljárás módjának kiválasztása: saját nevében, ill. meghatalmazottként/képviselőként járhat el.
A kívánt űrlapot ágazat és ügytípus szerint lehet kiválasztani.
Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi,
anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati
ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli
ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött
szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható
be.
Amennyiben az Ön által intézendő ügyben nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát
az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be (https://epapir.gov.hu).
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Ágazat kiválasztása:

Ügytípus kiválasztása – egy-egy Ügytípus alatt többfajta űrlap is található: Pl. általános adó
nyomtatványok között 8 űrlap is található. Kérjük Önöket figyelmesen nézzék meg melyik
űrlapot szeretnék kitölteni és, hogy azt választották-e ki.
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8 db nyomtatvány

Tárgyév kiválasztása jelenleg nem fontos, sőt néhány esetben megtévesztő, mert pl. aki az
adónyomtatványok közül az iparűzési adó bevallásokat keresi 2017 beírásával és nélküle is a
2016-tól 2018-ig minden évre megtalálja a bevallási nyomtatványt.
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Kiválasztott ügymenet lekérdezése:

Online kitöltés
Amennyiben online kitöltést választ, úgy az „ONLINE KITÖLTÉS” szövegdobozra
kattintva online folytathatja a műveletet (a további képek segítségével).
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Viszont, ha nem áll módjában online kitölteni az űrlapot, úgy az „ŰRLAP ELŐNÉZETE”
szövegdobozra (a bekarikázott szövegdoboztól jobbra található bekeretezett szövegdoboz)
kattintva letöltheti a dokumentumot pdf fájlban, majd pedig azt kinyomtatva kézzel
beírhatóak az adatok.

Online űrlap betöltése:
A bekarikázott résznél látható, hogy az űrlap két részből áll.
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Online űrlap beküldőjének azonosító adatainak kitöltése (ELŐLAP), a rendszer
automatikusan tölti ki, kivéve néhány adatot, amit sárgával jelöl meg.

Online űrlap Kérelem részének kitöltése (FŐLAP) esetleg melléklet is szerepelhet a
legördülő menüben.
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Miután az űrlap sikeresen kitöltésre került, valamint az ellenőrzéseket az „Ellenőrzések
futtatása” szövegdoboz megnyomásával lefuttatta a felhasználó, a dokumentum letölthető a
„LETÖLTÉS” gomb megnyomásával, ezután az űrlap beküldhető.

A „További műveletek” szövegdoboz legördülő menüsorából lehet kiválasztani az űrlap
beküldését.
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A program még egyszer visszakérdez, hogy beküldi-e az űrlapot.

Az „IGEN” gombra kattintva beküldötté válik a kitöltött űrlap.

Az elektronikus ügyintézésről további információk:



2. SEGÉDLET – az elektronikus ügyintézés tájékoztatójának eléréséhez,
3. SEGÉDLET – az e-papír szolgáltatás igénybevételéhez
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