Városfejlesztési Osztály
8500 Pápa
Fő u. 12.

Molnár István osztályvezető
2. emelet 51. ajtó.
Telefon: 89/515-084
E-mail: muszaki@papa.hu ; molnar.istvan@papa.hu
Ügyfélfogadási idő: minden hét szerdája 08:12:00 és 13:00 – 17:00 óráig

Környezetvédelmi tárgyú ügyek
Ügyfélfogadási idő: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

Ügyintéző
Timáné Nagy Zita
Tel: 89/515-063
Pápa, Fő utca 12., II.
em. 53.

-

Ügykörök
/hatásköri jogosultság szerint/
Pápa Város Jegyzője
Pápa Város Polgármestere
Zajvédelem
- Fás szárú növények telepítési
távolsága
Hulladékgazdálkodás
Bejelentés- és telepengedély- - Közterületre ültethető fás
szárú növények
köteles ipari tevékenységek
- Avar és kerti hulladék égetése
Fás szárú növények
Vízgazdálkodás
Növényvédelem

Zajvédelem
Hatósági jogkör gyakorlója
Települési önkormányzat jegyzője. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete értelmében a települési
önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek:
A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3073/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet szerint:
41 épületek építése
42 egyéb építmények építése
43 speciális szaképítés
45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
46 nagykereskedelem
47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
55 szálláshely szolgáltatás
56 vendéglátás
73 reklám, piackutatás
81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység
Illetékességi terület
Pápa város közigazgatási területe
Ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen, postai úton, meghatalmazott által, a Pápai Polgármesteri Hivatalban és az
Ügyfélszolgálati Irodán (8500 Pápa, Fő u. 5.).
Kapcsolódó jogszabályok:
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról
Letölthető nyomtatványok a honlapon megtalálhatók
- Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására
- Jelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról

Ügyintézés díja
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. melléklete alapján 5.000 Ft, mely
illetékbélyeggel leróható, vagy Pápa Város Önkormányzata hatósági eljárási illeték beszedési
számlájára (számlaszám: 11748045-15429410-03470000) lehet befizetni. (Az átutalás
közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét, székhelyét – és ha már van, akkor ügyszámát
– fel kell tüntetni.)

Hulladékgazdálkodás
Hatósági jogkör gyakorlója
Települési önkormányzat jegyzője. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (6)
bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe a jogellenesen
elhelyezett vagy elhagyott hulladékkal kapcsolatos ügyek tartoznak.
Illetékességi terület
Pápa város közigazgatási területe
Ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen, postai úton, meghatalmazott által, a Pápai Polgármesteri Hivatalban és az
Ügyfélszolgálati Irodán (8500 Pápa, Fő u. 5.).
Kapcsolódó jogszabályok:
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint
kiszabásának és megállapításának módjáról
Letölthető nyomtatványok
A kérelem nyomtatványát jogszabály nem rögzíti.
Ügyintézés díja
Nincs

Bejelentés- és telepengedély-köteles ipari tevékenységek
Hatósági jogkör gyakorlója
Települési önkormányzat jegyzője
Illetékességi terület
Pápa város közigazgatási területe
Ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen, postai úton, meghatalmazott által, a Pápai Polgármesteri Hivatalban és az
Ügyfélszolgálati Irodán (8500 Pápa, Fő u. 5.).
Kapcsolódó jogszabályok:
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése
alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
Letölthető nyomtatvány a honlapon megtalálható
- Az ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés / engedély iránti kérelem
adattartalma
Bejelentés-köteles ipari tevékenység:
Ügyintézés díja
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés alapján 3.000 Ft, mely
illetékbélyeggel leróható, vagy Pápa Város Önkormányzata hatósági eljárási illeték beszedési
számlájára (számlaszám: 11748045-15429410-03470000) lehet befizetni. (Az átutalás
közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét, székhelyét – és ha már van, akkor ügyszámát
– fel kell tüntetni.)
Telepengedély-köteles ipari tevékenység:
Ügyintézés díja:
A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.
13.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a telepengedélyezési eljárás igazgatási
szolgáltatási díja az első fokú eljárásban 5.000 forint. Az igazgatási szolgáltatási díj a Pápai
Polgármesteri Hivatalnál igényelt csekken róható le, vagy Pápa Város Polgármesteri Hivatala
számlájára
(számlaszám:
11748045-15734178)
kell
befizetni.
(Az
átutalás
közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét, székhelyét – és ha már van, akkor ügyszámát
– fel kell tüntetni.)

Fás szárú növények
Hatósági jogkör gyakorlója
Települési önkormányzat jegyzője. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.
30.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján az érintett földrészlet fekvése szerinti
települési jegyzője a használót az (1)-(3) bekezdésben és a 4. §-ban meghatározott fenntartási
és kezelési feladatok, továbbá a 2. § szerinti telepítési előírások teljesítésére kötelezheti, és a
6. § (1) bekezdés értelmében a közterületen lévő fás szárú növény kivágását engedélyezi.
Illetékességi terület
Pápa város közigazgatási területe
Ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen, postai úton, meghatalmazott által, a Pápai Polgármesteri Hivatalban és az
Ügyfélszolgálati Irodán (8500 Pápa, Fő u. 5.).
Kapcsolódó jogszabályok:
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a

környezet

védelméről

szóló

Letölthető nyomtatványok a honlapon megtalálhatók
- Fakivágási engedélykérelem / bejelentés a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák,
cserjék)
Ügyintézés díja
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete
alapján 3.000 Ft, mely illetékbélyeggel róható le, vagy Pápa Város Önkormányzata hatósági
eljárási illeték beszedési számlájára (számlaszám: 11748045-15429410-03470000) lehet
befizetni. (Az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét, székhelyét – és ha már
van, akkor ügyszámát – fel kell tüntetni.)

Vízgazdálkodás
Hatósági jogkör gyakorlója
Települési önkormányzat jegyzője.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §
(1) bekezdés értelmében a jegyző engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a
következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló,
illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület,
valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi
ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási
feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez;
c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a
tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2018. január 1-jei módosítása értelmében
a 29. § (7) bekezdés a)-b) pont alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az
a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően
létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást
2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Illetékességi terület
Pápa város közigazgatási területe
Ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen, postai úton, meghatalmazott által, a Pápai Polgármesteri Hivatalban és az
Ügyfélszolgálati Irodán (8500 Pápa, Fő u. 5.).
Vonatkozó jogszabályok:
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint a vízellátást
szolgáló vízillétesítmények védelméről
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes
szabályairól
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a
vízkútfúrás szakmai követelményeiről
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról
13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól
Letölthető nyomtatványok a honlapon megtalálhatók
- A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez
szükséges dokumentáció tartalma
Ügyintézés díja
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015.
(III. 31.) BM rendelet 1. melléklete alapján:
1.

56.
57.

58.

58a.

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi
hatósági
eljárások sorszáma és megnevezése
2.9.1. Monitoring kút létesítése, kivéve a 2.9.2. pont
2.9.2. Vízmennyiségi monitoring kút [a felszín alatti vizek
vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM
rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetek]
2.9.3. Kút eltömedékelése

2.10. Vízjogi létesítési, megszüntetési vagy fennmaradási engedély
talaj vagy parti szűrésű vízkészletet hasznosító kútra 500 m3/év
mennyiségű vízhasználatig [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és
15.§, kivéve 24. § (1) bekezdés a) pont]

Igazgatási
szolgáltatási
mértéke (Ft)
7 000/kút
5 000/kút

díj

2.9.1
és
2.9.2.
pontokban
megállapított
díjtételek 50%-a
5000

Növényvédelem
Hatósági jogkör gyakorlója
Települési önkormányzat jegyzője. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet Korm. rendelet 25. § b)
pontja alapján élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a jegyző látja el az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 50. § (1) és (4) bekezdésében leírt, a
növényvédelmi tevékenység keretében belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség
betartásának ellenőrzésével, illetve a közérdekű védekezés elrendelésével kapcsolatos
feladatokat.
Illetékességi terület
Pápa város közigazgatási területének belterületi része
Ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen, postai úton, meghatalmazott által, a Pápai Polgármesteri Hivatalban és az
Ügyfélszolgálati Irodán (8500 Pápa, Fő u. 5.).
Vonatkozó jogszabályok:
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének
részletes szabályairól
Letölthető nyomtatványok
A kérelem nyomtatványát jogszabály nem rögzíti.
Ügyintézés díja
Nincs

Fás szárú növények telepítési távolsága
Hatósági jogkör gyakorlója
Pápa Város Polgármestere
Illetékességi terület
Pápa város közigazgatási területének belterületi része
Ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen, postai úton, meghatalmazott által, a Pápai Polgármesteri Hivatalban és az
Ügyfélszolgálati Irodán (8500 Pápa, Fő u. 5.).
Vonatkozó jogszabályok:
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete
Letölthető nyomtatványok
A kérelem nyomtatványát jogszabály nem rögzíti.
Ügyintézés díja
Nincs

a

környezet

védelméről

szóló

Közterületre ültethető fás szárú növények
Hatósági jogkör gyakorlója
Pápa Város Polgármestere.
Illetékességi terület
Pápa város közigazgatási területének belterületi része
Ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen, postai úton, meghatalmazott által, a Pápai Polgármesteri Hivatalban és az
Ügyfélszolgálati Irodán (8500 Pápa, Fő u. 5.).
Vonatkozó jogszabályok:
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete
Letölthető nyomtatványok
A kérelem nyomtatványát jogszabály nem rögzíti.
Ügyintézés díja
Nincs

a

környezet

védelméről

szóló

Avar és kerti hulladék égetése
Hatósági jogkör gyakorlója
Pápa Város Polgármestere.
Illetékességi terület
Pápa város közigazgatási területének belterületi része
Ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen, postai úton, meghatalmazott által, a Pápai Polgármesteri Hivatalban és az
Ügyfélszolgálati Irodán (8500 Pápa, Fő u. 5.).
Vonatkozó jogszabályok:
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete
Letölthető nyomtatványok
A kérelem nyomtatványát jogszabály nem rögzíti.
Ügyintézés díja
Nincs

a

környezet

védelméről

szóló

KÉRELEM
Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására
A .............................................................................................................., mint I. fokú környezetvédelmi
hatóság részére.
A ............................................. sz. rendelet ................................... alapján kérem a zajkibocsátási
határérték megállapítását az alább megnevezett üzemi, szabadidős1 zajforrásra.
1. A kérelmező (üzemeltető)
neve:
KSH száma:
székhelye:
ügyintéző neve:
telefonszáma:
KÜJ szám:
2. Üzemi, szabadidős zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani:
megnevezése:
címe:
telephely EOV koordinátái:
KTJ száma:
3. A kérelem indoka2:
a) új üzemi, szabadidős zajforrás létesítése,
b) az üzemelés közben bekövetkezett változások miatt a hatásterület és ezzel együtt a védendő
területek, épületek megváltoztak,
c) a településrendezési tervben bekövetkezett változások miatt a védendő területek, épületek köre
megváltozott,
d) a településrendezési tervben bekövetkezett változások miatt a védendő területek, épületek
zajvédelmi besorolása megváltozott,
e) üzemeltető személyben változás következett be,
f) egyéb: ...............................................................................................................................
4. A zajforrás (a tervezett, illetve a meglévő létesítményben folytatott tevékenység, alkalmazott
technológia, helyhez kötött vagy mozgó berendezés, üzemi, szabadidős zajforrásnak minősülő
tevékenység) rövid leírása, ismertetése:
5. Az üzemi, szabadidős zajforrás működési rendje:
a) Műszak vagy nyitvatartási, működési idő

Technológia
elnevezése

Zajforrás
jele

Zajforrás
elnevezése

A zajforrás
működési helye

Zajforrás működési ideje
nappal
éjjel
-tól, -ig
-tól, -ig

b) Szezonális (nyári, téli vagy más) működési rend:
c) Nem rendszeresen működő zajforrásokra vonatkozó adatok (pl. szükségáramforrások)

1 A megfelelő válasz aláhúzandó!
2 A megfelelő válasz aláhúzandó!

Technológia
elnevezése

Zajforrás
jele

Zajforrás
elnevezése

A zajforrás
működési
helye

Zajforrás működési
ideje
(h/év)

6. A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása:
Ingatlan helyrajzi száma

Közterület elnevezése

Házszám

A védendő épület
Építményjegyzék szerinti
besorolása

A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...................................................................
...................................................
cégszerű aláírás

JELENTÉS
üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról
A ............................................................................................................................, mint I. fokú
környezetvédelmi hatóság részére.
A ............................................. számú rendelet ............................. alapján bejelentem, hogy az alább
megjelölt üzemi, szabadidős zajforrás működési területén - a zajkibocsátási határérték megállapítását
követően - a határérték mértéke és teljesülése tekintetében változás következett be.
1. A bejelentő (üzemeltető)
neve:
KSH száma:
székhelye:
ügyintéző neve:
telefonszáma:
KÜJ szám:
2. Az üzemi, szabadidős zajforrás (ahol a változás történt)
megnevezése:
címe:
EOV koordinátája:
KTJ azonosító száma:
3. A zajkibocsátási határértéket megállapító határozat (ha volt II. fokú határozat, úgy annak is) száma
és kelte:
4. A változás időpontja:
5. A változás oka3:
a) új zajforrás (üzemrész, gép, hangosító berendezés stb.) üzembe helyezése,
b) új zajos vagy a korábbinál zajosabb tevékenység kezdése,
c) zajforrás cseréje zajosabbra,
d) zajforrás áthelyezése,
e) a telekhatáron, illetve azon belül a zaj terjedését befolyásoló változtatások (épületbontás, -építés,
tereprendezés stb.),
f) a műszak vagy működési idő megváltozása,
g) egyéb változás:
6. A változás részletesebb leírása:
A bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ............................................................................
..............................................
cégszerű aláírás
A bejelentéshez mellékelni kell (ha van) a változás előtti és a változást követő zajkibocsátás vizsgálati
eredményét és a vizsgálatról készült szakvéleményt.

3 A megfelelő(k) aláhúzandó(k).

Az ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés / engedély iránti kérelem
adattartalma
I.

Az ipari tevékenység végzőjének adatai:

1.

Az ipari tevékenység végzőjének
1.1. neve:……………………………………………………………………...............………
1.2. székhelye:…………………………………………………………………………..……..
1.3. cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma: .………………….…………..

II.

Telep adatai:

1.

Telep
1.1. tulajdonosa:…………………………………………………………..…….…………….
1.2. címe:………………………………………………………………………….……….….
1.3. helyrajzi száma:……………………………………………………………………..……
1.4. használatának jogcíme:……………………………………………………………….….

2.

Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek):

………………………………………………………....………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....…………………………………………
3.
a)

Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó

Igen/Nem

berendezést:
b)

külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy

Igen/Nem

veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt:
c)

ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket:

Igen/Nem

d)

legalább 50 kVA beépített összteljesítményű 0,4 kV vagy nagyobb

Igen/Nem

feszültségű villamos berendezést, rendszert:
e)

nem

közforgalmú

üzemanyagtöltő

állomáson

cseppfolyós

vagy

Igen/Nem

cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést:
4.

Telep

üzemeltetésének

időtartama,

műszakonként

a

napi

munkavégzés

idejének

megjelölésével:
………………………………………………………………………………..…………………
5.

Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén környezetvédelmi-tervfejezet

Keltezés: ……………………………..……………….
…………………………..……………..
bejelentő aláírása (bélyegzője) / kérelmező aláírása (bélyegzője)

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS*
a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)
(* A megfelelő rész aláhúzandó!)
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fakivágási
engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok .................................................... Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzőjéhez. (*A megfelelő rész aláhúzandó!)
Kérelmező neve:
Címe:

Illetékbélyeg helye
(3000 Ft)

Telefonszáma:
A kérelem/bejelentés KÖTELEZŐ tartalmi elemei:
A kivágás indoka:

Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy
rajzos ábrázolással):

A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek):
Sorszám

Törzsátmérő
(földtől számított 1 méter
magasságban)

A fa/cserje faja

A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása:

A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása:
Sorszám

A fa/cserje faja, fajtája

Darabszám

A kiültetés helye

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel:
fehér akác* (Robinia pseudoacacia)
mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima)
kései meggy (Padus serotina)

amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica)
cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)
zöld juhar (Acer negundo)

* Kivéve a kertészeti változatok.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy
csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a
jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.
Kelt: ..........................., .....................
.................................................................
kérelmező aláírása

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez
szükséges dokumentáció tartalma
(41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet)
I. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A tervezett kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi
száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
3. A tervezett kút típusa: fúrt kút vagy ásott kút.
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
5. A tervezett kút műszaki adatai:
5.1. talpmélység (terepszint alatt, m), becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m);
5.2. csak fúrt kút esetében
5.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
5.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
5.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
5.2.4. a kút-felsőrész tervezett kialakítása (fúrt kút esetében): kútakna, kútház,
kútszekrény, kútsapka.
6. A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja.
7. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.)
13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
8. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kivitelező is): a közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.
II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és
fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem
esetén nem kell kitölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma,
koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.
6. A kút műszaki adatai:
6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);
6.2. csak fúrt kút esetében:

6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m);
vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).
6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.
6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.
6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.
6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
6.8. Fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező
kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt
szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy
abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).
III. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem
esetén nem kell kitölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma,
koordináták
(földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
4. A megszüntetés tervezett műszaki megoldása.
5. A kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

