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Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Sajtóreferens, 2019 április 15 hétfQ - 12:49:56

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás,
mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó
események.
Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhetQ az
Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját
nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetQk az önkormányzati hivatali ügyek a hét
minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is
sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali
látogatások száma pedig tovább nQ életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat
kiállítása, gépjármq- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem
benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparqzési adó bevallás és még
sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé
tartoznak és automatikusan a hosszú sorbanállás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban
2019-tQl teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre
több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor idQnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után
is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes
ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert
folyamatokon. ElsQ lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és
vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követQen pedig a szükséges adatok megadása.
Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis
környezetkímélQbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi
lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az onlineqrlappal nem
rendelkezQ ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követQen azonosítja a rendszer és az
qrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított
idQt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális
állapotát és megnyithatják a lementett qrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogya lakosság mellett a vállalkozások is
kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik
helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
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Az Önkormányzati Hivatali Portál a

https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhetQ el, melyet

településünk weboldalán is megtalálnak.

