TÁJÉKOZTATÓ
az ASP adószakrendszer bevezetéséről, az elektronikus ügyintézés változásáról és
a talajterhelési díj bevallási, fizetési kötelezettségről
Tisztelt Adózók!
A Jászberényi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodája ezúton tájékoztatja Önöket arról, hogy 2019.
március 13. naptól önkormányzati adóhatóságunk is csatlakozott a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 114. § (2) bekezdése
szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli
alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs (Application Service Provider) ASP
rendszerhez. A munkatársak szakmai felkészítését és a csatlakozás koordinálását a Magyar
Államkincstár Jász-Nagykun Szolnok Megyei Igazgatósága végezte.
Az önkormányzati ASP szolgáltatás bevezetésével egyidejűleg megváltozott az elektronikus ügyintézés
menete. A csatlakozás előtt használt Elektronikus Adó Rendszer a régi ONKADO rendszerrel volt
kapcsolatban, az abból kinyert adatok szolgáltattak információt a bevallásokról, az adóztatott
vagyontárgyakról, a számlatörténetről, a befizetésekről stb. Az ASP rendszer bevezetésével megszűnt
az Elektronikus Adó Rendszer és az ONKADO elérhetősége, helyette 2019. március 13-tól az
Önkormányzati Hivatali Portálról lehet elektronikusan adóügyeket intézni.
A Portál az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozott önkormányzatok számára nyújt elektronikus
szolgáltatásokat, segítségével az önkormányzatok természetes és nem természetes személyek számára
biztosíthatják az elektronikus ügyintézési lehetőségét.
Az Önkormányzati Hivatali Portál az alábbi linken: https://ohp.asp.lgov.hu érhető el bárki számára.
A portálon keresztül nyújtott szolgáltatások:




ügyfél azonosítás nélkül az online űrlapkitöltés szolgáltatás pl. a bevallás kinyomtatás utáni
postai beküldés választása esetére,
az elektronikus ügyintézési szolgáltatás, mely elektronikus azonosításhoz kötött,
az integrált e-Papír szolgáltatás, azon ügyekre, amelyekhez nem áll rendelkezésre a konkrét
ügyhöz tartozó strukturált űrlap és/vagy szöveges beadványt kíván benyújtani az adózó illetve
beadványához csatolni kíván egyéb iratokat.

Az elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az Önkormányzati Hivatali Portálra az ügyfélkapun
keresztül belépve, ki lehet választani azt a települést amelynél ügykövetést, adóegyenleg lekérdezést
vagy ügyindítást szeretnénk kezdeményezni.




Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az általuk, a Portál felületén elektronikusan indított
helyi önkormányzati ügyek státuszát.
Adóegyenleg lekérdezés: az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét.
Ügyindítás: Elektronikus űrlap kitöltésére és elektronikus úton történő benyújtására szolgál.

Ügyindítás menete: az eljárás módjánál ki kell választani, hogy az adózó saját nevében vagy
meghatalmazottként kíván eljárni. Ezután az ágazatnál az adóügyön belül az ügytípus meghatározását
követően a lekérdezés gombra kattintva elérhetővé válnak a nyomtatványok és kitöltési útmutatók,
amelyeket pdf formátumban ki lehet nyomtatni vagy kitöltve elektronikusan be lehet küldeni az
adóhatóság részére.
Adóhatóságunk felhívja azoknak a lakosoknak a figyelmét, akik még nem kötöttek rá a
szennyvízcsatornára. Nekik 2019. április 1. hétfő napig kell a 2018. évi vízfogyasztás alapján

talajterhelési díjról szóló bevallást tenni és a bevallott díjat megfizetni. A bevallási nyomtatványaink
megtalálhatóak a https://ohp.asp.lgov.hu honlapon a Jászberény település adóügyek nyomtatványai
között. Számlaszámaink a www.jaszbereny.hu/Hivatal/e-Ügyintézés menüpont alatt találhatóak.
Amennyiben kérdés merülne fel az adózással, ügyintézéssel kapcsolatosan szívesen áll irodánk az
adózók rendelkezésére a Rákóczi út 42-44. szám alatt. Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Péntek: 7.3012.00 óráig, Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30 óráig. E-mail: ado@jaszbereny.hu.

Ügyintézőink az adózók nevének kezdő betűjele szerint végzik az adóigazgatási feladataikat és
az alábbi telefonszámokon lehet elérni őket:
Név

Betűjelek és ügytípusok

Telefonszám

Bódisné Görbe Krisztina
irodavezető

vállalkozók támogatási kérelme

505-702

Bagi Tibor irodavezető
helyettes

K, vállalkozók támogatási kérelme

505-724

Bató Zita

B, kiemelt adózók

505-709

Rácz-Barati Renáta

A, S, L, adó- és értékbizonyítvány

505-706

Ézsiás Imréné

adó- és értékbizonyítvány, költségmentességhez igazolás

505-768

Kalicsné Dalmadi Erika

E, É, M, N, NY, költségmentességhez igazolás

505-703

Kalmár Ferencné

F, G, Gy, J

505-705

Varga Zsuzsanna

I, Í, P, Q, V, X, Y, Z, ZS

505-717

Lányi László

H, O, Ó, Ö, Ő, T, TY, adó- és értékbizonyítvány

505-743

Nagy Gábor

SZ, adóigazolás, pálinkafőzéssel kapcsolatos bejelentés,
adó- és értékbizonyítvány

505-711

Sisa Boglárka

R, C, CS, D, U, Ú, Ü, Ű, mezőőri járulék

505-723

Aktuális adóügyekről szóló tájékoztatóinkat figyelemmel kísérheti Jászberény város
www.jaszbereny.hu honlapján, ahol az adónaptár és a számlaszámok elérhetőek a Hivatal/e-Ügyintézés
menüpont alatt.
Reméljük, hogy az Országos Hivatali Portál elektronikus ügyintézési rendszere segíti az Adózókat az
egyszerű, rugalmas és a felhasználói igényeknek megfelelő ügyintézésben.
Tájékoztatót készítette:
Bódisné Görbe Krisztina
Adóigazgatási Irodavezető

