
Perkupa Község Önkormányzata az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján 

természetes és jogi személy ügyfelei számára az E-ügyintézési Portálon vagy az elektronikus 

űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget 

biztosít az elektronikus ügyintézésre. 

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) alapján a gazdálkodó szervezetek számára 2018.01.01-től 

kötelező az elektronikus ügyintézés, elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 

papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni. 
Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet ügyfél nem 

elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának 

van helye. 

Elektronikus tájékoztató az E-ügyintézési Portálról 

Letölthető tájékoztató:Magyar Államkincstár, verzió 1.0., 2019.08.08.) 

Az E-Ügyintézési Portál a fenti képre kattintva vagy az alábbi címek bármelyikén elérhető: 

https://eonkormanyzat.gov.hu 

https://e-onkormanyzat.gov.hu 

https://ohp.asp.lgov.hu 

Sikeres feladást követően: A sikeres feladásról Feladási igazolást kap személyes 

Ügyfélkapujának Értesítési tárhelyére. A feladást követően figyelje tárhelyét, mert az 

önkormányzat válaszát oda fogja elküldeni. 

Az értesítési tárhely azonosítást követően elérhető:https://tarhely.gov.hu 

A tárhely a beérkező dokumentumokat, igazolásokat, nyugtákat 30 napig tárolja. Azokat a 

dokumentumokat, amelyeket hosszabb ideig szeretne megőrizni, átmozgathatja a Tartóstárba. 

Elektronikus űrlappal nem támogatott ügyek esetén az önkormányzat az e-

Papír szolgáltatás segítségével biztosítja az elektronikus, hitelesített 

levelezést, ügyindítást. 

Az állampolgárok az Ügyfélkapuval történő azonosítást követően állíthatják össze 

küldeményüket, szabad szöveges mezőben megírhatják, hogy milyen okból fordulnak az 

önkormányzathoz. 

Bejelentkezés után a megjelenő űrlapon adja meg/lenyíló menüből válassza ki a 

témacsoportot, ügytípust, címzettet (az önkormányzatot), levél tárgyát, a levél szövegét. 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
http://www.bocskozseg.hu/docs/elektronikusugyintezes.pdf
https://eonkormanyzat.gov.hu/
https://e-onkormanyzat.gov.hu/
https://ohp.asp.lgov.hu/
https://tarhely.gov.hu/
https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap
https://epapir.gov.hu/


A kérelemhez mellékleteket csatolhatnak.  

Az e-Papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu 

Elektronikus fizetés 

 

 

 

Az E-ügyintézési törvény alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles, a természetes 

személy ügyfél jogosult az ügye során az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív 

díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni. 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § 

(1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési 

kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. 

Az elektronikus fizetés jelenleg az alábbi fizetési számlára teljesíthető átutalással: 
Bőcs Község Önkormányzatának fizetési számla számáról érdeklődjön a +36 46 318-009 

telefonszámon. 

Kérjük, befizetéskor az átutalás közlemény rovatában – amennyiben ismert – az 

Egyenlegértesítőn szereplő számla befizető azonosítót, vagy az érkeztető azonosító vagy az 

iktatószámát, ennek hiányában az ügyfél nevét és az ügy típusát feltüntetni. 

Cégkapu 

 

 

 

Az E-ügyintézési tv. 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az 

állammal való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről 

történő dokumentumküldést és az azon történő fogadást, melynek teljesítéséhez az állam a 

gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. Az egyéni vállalkozók 

továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, 

Cégkapu regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti. A cégkapu regisztráció elvégezhető: 

https://cegkapu.gov.hu 

Felhasználói bejelentések, panaszok, műszaki támogatás kérése 

A központi szolgáltatások üzemeltetője a NISZ Zrt. az állampolgárok és gazdasági társaságok 

számára a felhasználói bejelentések, panaszok, műszaki támogatás kérése céljából az 

állampolgárok és gazdasági társaságok számára az alábbi elérhetőségeken, és módon nyújt 

támogatást: 

https://epapir.gov.hu/
https://cegkapu.gov.hu/
https://cegkapu.gov.hu/


Kormányzati Ügyfélvonal 

Telefonos ügyfélszolgálat: 1818 

E-mail: 1818@1818.hu 

 

 

 

 

http://1818.hu/

