KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az ALTKERLAP jelű nyomtatványhoz
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal általános kérelem űrlapja
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal azokra az ügykörökre, amelyekre nem
bocsájtott ki specializált kérelem űrlapot, azokban a kérelem és beadvány
elektronikus benyújtására az általános kérelem űrlapot biztosítja.
Az ALTKERLAP űrlap a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal elektronikus
tárhelyére érkezik, ahol érkeztetik és a tárgy szerinti ügyintézési helyen feldolgozzák.
A válasz küldemény a benyújtó személyes ügyfélkapujába fog érkezni.
Az űrlap kitöltése:
Főlap
I. részben ki kell választani a kérelem típusát, amely lehet Új kérelem, Kérelem
kiegészítése, hiánypótlása, Kérelem visszavonása, Kérelem módosítása, Határozat
módosítása iránti kérelem vagy Engedély törlése iránti kérelem. Amennyiben nem Új
kérelem kerül benyújtásra, akkor meg kell adni az előzmény irat azonosító számát. Az
1. mező kitöltése kötelező, a 2. mező kitöltése csak akkor, ha nem Új kérelem kerül
kiválasztásra.
Illetékköteles eljárás esetén gondoskodni kell az illeték befizetéséről banki átutalással.
A 3. és 4. mezőben meg kell adni az utalás dátumát és az utaló pénzforgalmi
jelzőszámot is.
II. részben kell megadni a kérelmező adatait, elérhetőségeit. A természetes
személyazonosító adatokat csak magánszemélynek kell megadni. A székhely és
lakóhely kitöltése kötelező. Az elérhetőségi adatok megadása opcionális.
III. részben kell megadni a kérelem tárgyát és azt, hogy a kérelem szöveges leírását az
űrlap 02-es lapján nyújtják be, vagy egy elektronikus dokumentumban csatolják az
űrlaphoz. A csatolható dokumentumok típusa: DOC, RTF, PDF, TXT, ODT, XLS, ODS
illetve ZIP, RAR, ARJ, GZIP tömörítvények, amelyek további fájltípusokat is
tartalmazhatnak (pl. JPG) Egy fájl mérete maximum 10 Mbyte, de az összes
csatolmány maximális mérete nem haladhatja meg a 100 Mbyte-ot.
Az űrlapon meg kell adni a mellékelt csatolmányok darabszámát és azok rövid
megnevezését pl. helyszínrajz. Ha az űrlaphoz nem a megadott számú csatolmányt

lett csatolva a kitöltő program Adatok – Csatolmányok kezelése menüpontja útján,
akkor az űrlap hibaüzenetet küld.
IV. rész tartalmazza a keltezést és a beküldő nevét.
02-es lap
Amennyiben a III. részben kell a kérelem szövege kérdésnél „Az űrlapon megadva”
elemet választotta, akkor a kérelem szövegét ezen a lapon kell megadni. Nem
kiválasztott állapotban vagy „Mellékletként csatolva” állapotban a 02-es lap nem
érhető el. Hosszú szöveg esetén a 02 jelű oldal további lappokkal bővíthető. A kitöltő
program jobb felső sarkában lévő

objektum + jelű

gombjával növelhető a lapok száma. Az elérhető lapszám: 50.
A hibátlanul kitöltött űrlap AVDH szolgáltatással elektronikusan hitelesíthető és
kizárólag ügyfélkapun keresztül küldhető be.

