
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 

 

Műszaki Osztály hatáskörébe tartozó hatósági ügyek: 

- Víziközműre történő utólagos csatlakozás 

- A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó vízjogi engedélyezési eljárások  

- Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása 

- Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezési eljárása 

- Vadkárfelmérési eljárás 

- Állatvédelmi hatósági eljárás 

- Méhészeti nyilvántartással kapcsolatos ügyek  

- Növényvédelmi hatósági eljárások 

- Köztisztasági szabályok betartása 

- Természetvédelmi hatósági eljárások  

 

Kérelmek benyújthatók: 

- elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, 

- papír alapon személyesen vagy postán. 

 

1.) Víziközműre történő utólagos csatlakozás  

 

A műszakilag átadott víziközmű-beruházás keretében létrejött - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata saját elhatározásából önállóan vagy az érdekeltek együttműködésével megvalósított - 

víziközműre történő utólagos csatlakozás esetén az érdekeltek utólagos csatlakozási hozzájárulást 

kötelesek fizetni a rendeletben foglaltak kivételével. 

 

Kérelem letölthető innen:  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31304/Kozmuvesitesi_hozzajarulas_KERELEM.pdf 

Benyújtandó mellékletek:  

- ivóvízellátás és szennyvízelvezetés esetén: a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett 

műszaki tervdokumentáció (1 pld.) 

 - amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos és a használó között létrejött 

szerződés 1 pld-t is csatolni szükséges 

Alapvető eljárási jogszabályok:  

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a 

víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos 

csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről  

(https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/34625/Vizikozmu.pdf) 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.  

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere, illetékességi területe 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe. 

 

2.) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó vízjogi engedélyezési eljárások 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges 

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a 

következő feltételeket együttesen teljesíti: 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31304/Kozmuvesitesi_hozzajarulas_KERELEM.pdf
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/34625/Vizikozmu.pdf


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 legfeljebb 500 m
3
/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 vagy a háztartási igények kielégítését 

szolgálja, és 

ac) nem gazdasági célú vízigény; 

 

2.1.) A helyi vízgazdálkodási hatáskörbe tartozó kutak (ásott kutak, fúrt kutak) vízjogi létesítési 

engedélyezési eljárása 

Kérelem letölthető innen:  

Ásott kutak esetében:  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31300/ASOTT_kut_vizjogi_letesitesi_engedelyezes_KERELEM

.pdf 

 

Fúrt kutak esetében:  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/32333/FURT_Kut_vizjogi_letesitesi_engedelyezes_KERELEM.

pdf 

 

Benyújtandó mellékletek (kizárólag fúrt kutak esetében):  

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.  

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés: „Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, 

javítását és megszüntetését is -, a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy 

vert kút kivételével, az végezheti, aki  

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú 

középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének 

elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, valamint 

 b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási 

berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági 

előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal 

rendelkezik.” 

 

Alapvető eljárási jogszabályok:  

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

- 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

- 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 

- 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az eljárás illetékmentes a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b.) 

pontja alapján. 

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi 

területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe. 

2.2.) A helyi vízgazdálkodási hatáskörbe tartozó kutak (ásott kutak, fúrt kutak) vízjogi 

üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárása 

Kérelem letölthető innen:  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600072.kor#lbj218id6d95
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600072.kor#lbj219id6d95
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31300/ASOTT_kut_vizjogi_letesitesi_engedelyezes_KERELEM.pdf
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31300/ASOTT_kut_vizjogi_letesitesi_engedelyezes_KERELEM.pdf
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/32333/FURT_Kut_vizjogi_letesitesi_engedelyezes_KERELEM.pdf
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/32333/FURT_Kut_vizjogi_letesitesi_engedelyezes_KERELEM.pdf


Ásott kutak esetében:  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31301/ASOTT_Kut_vizjogi_uzemeltetesi_es_fennmaradasi_eng

edelyezes_KERELEM.pdf 

 

Benyújtandó mellékletek (ásott kutak esetében): 

1. 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 eredményét igazoló dokumentum.  

2. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről. 

 

Fúrt kutak esetében: 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31303/FURT_Kut_vizjogi_uzemeltetesi_es_fennmaradasi_enged

elyezes_KERELEM.pdf 

 

Benyújtandó mellékletek (fúrt kutak esetében):  

1. Házi ivóvízigény célú vízkivétel esetén a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-

vizsgálat eredményét igazoló dokumentum.  

2. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.  

3. Vízjogi létesítési engedély alapján történt kivitelezés esetén a felszín alatti vízkészletekbe történő 

beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. 

§ (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.  

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és 

megszüntetését is -, a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút 

kivételével, az végezheti, aki  

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú 

középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének 

elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, valamint  

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási 

berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági 

előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal 

rendelkezik. 

 

Alapvető eljárási jogszabályok:  

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

- 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

- 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 

- 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az eljárás illetékmentes a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b.) 

pontja alapján. 

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi 

területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe. 

2.3.) A helyi vízgazdálkodási hatáskörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési 

eljárása 

Kérelem letölthető innen:  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/34073/Kut_vizjogi_megszuntetesi_eljaras_KERELEM.pdf 

 

Benyújtandó mellékletek: 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31301/ASOTT_Kut_vizjogi_uzemeltetesi_es_fennmaradasi_engedelyezes_KERELEM.pdf
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31301/ASOTT_Kut_vizjogi_uzemeltetesi_es_fennmaradasi_engedelyezes_KERELEM.pdf
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31303/FURT_Kut_vizjogi_uzemeltetesi_es_fennmaradasi_engedelyezes_KERELEM.pdf
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31303/FURT_Kut_vizjogi_uzemeltetesi_es_fennmaradasi_engedelyezes_KERELEM.pdf
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/34073/Kut_vizjogi_megszuntetesi_eljaras_KERELEM.pdf


1. Fúrt kút esetén a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 

követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés 

igazolása.  

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés: „Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, 

javítását és megszüntetését is -, a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy 

vert kút kivételével, az végezheti, aki  

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú 

középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének 

elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, valamint  

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási 

berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági 

előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal 

rendelkezik.”  

2. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről. 

 

Alapvető eljárási jogszabályok:  

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

- 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

- 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 

- 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az eljárás illetékmentes a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b.) 

pontja alapján. 

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi 

területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe. 

 

3.) Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása 

 
A települési önkormányzat jegyzője a zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört 

gyakorolja, zajkibocsátási határértéket állapít meg, a megállapított zajterhelési határérték túllépése 

esetén intézkedési terv benyújtására és zaj-illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi az 

üzemeltetőt. 

 

Kérelem letölthető innen:  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31298/Zajkibocsatasi_hatarertek_megallapitasahozKERELEM.p

df 

 

Alapvető eljárási 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.03.) KvVM-EÜM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határérétékek 

megállapításáról 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 

környezetvédelemről 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelete 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31298/Zajkibocsatasi_hatarertek_megallapitasahozKERELEM.pdf
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31298/Zajkibocsatasi_hatarertek_megallapitasahozKERELEM.pdf


Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.  

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi 

területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe. 

4.) Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezési eljárása 

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző 

engedélyezi. 

 

Kérelem letölthető innen:  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31297/Fakivagasi_KERELEM_minta.pdf 

 

Alapvető eljárási jogszabályok:  

- 346/2008. (XII.30.) Korm.rendelet a fás szárú növények védelméről 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.  

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi 

területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe. 

 

5.) Vadkárfelmérési eljárás 

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, 

illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel. Ha a 

károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított öt napon belül nem jön létre egyezség a 

kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjétől öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős 

személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását.  

Kérelem letölthető innen:  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31664/bejelento_lap_vadkar.pdf 

 

Alapvető eljárási jogszabályok:  

- 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról   

- a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. végrehajtásának 

szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.  

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi 

területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe. 

6.) Állatvédelmi hatósági eljárás  

Az állatvédelmi hatósági eljárás hivatalból vagy kérelemre indul, az állatok védelme érdekében. 

A jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti. Az állatvédelemre, 

valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, 

megtilthatja, továbbá állatvédelmi bírságot szab ki.  

A kérelemben pontosan meg kell jelölni a bejelentett állat tartási helyét, az állattartót (amennyiben 

ismeri), valamint az állatvédelmi problémát.  

 

Alapvető eljárási jogszabályok:  

- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről  



- 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

- 32/1999. (III.31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete az 

állatok tartásáról  

- 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.  

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi 

területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe. 

 

7.) Méhészeti nyilvántartással kapcsolatos ügyek  

A méhészkedést (méhtartást) minden évben február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig 8 

napon belül, a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének be kell 

jelenteni, aki a méhészeket nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. 

Méhészeti nyilvántartási lap letölthető innen:  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31309/Meheszeti_NYILVANTARTASI_LAP.pdf 

 

Méhészet bejelentő lap vándoroltatáshoz letölthető innen:  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/32334/Meheszetbejelento_lap_vandornak.pdf 

 

Méhészeti kijelentő lap vándoroltatáshoz letölthető innen:  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/32335/Meheszetkijelento_lap_vandornak.pdf 

 

Alapvető eljárási jogszabályok:  

- 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről  

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  

- a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 

szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 

- 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről. 

 

A bejelentés illetékmentes. 

 

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi 

területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe. 

 

8.) Növényvédelmi hatósági eljárások 

A települési önkormányzat jegyzője hivatalból vagy kérelemre ellenőrzi a növényvédelmi 

tevékenységre vonatkozó jogszabályok betartását, szükség esetén belterületen felszólítja az érintett 

földhasználót és termelőt a védekezésre, végrehajtja a közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatokat, 

közérdekű védekezést rendel el. Növényvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi.  

 

A kérelemben meg kell jelölni a bejelentett helyszín pontos  címét vagy helyrajzi számát, valamint a 

növényvédelmi problémát.  

 

Alapvető eljárási jogszabályok:  

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  

- 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  



- 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről  

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.  

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi 

területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe. 

9.) Köztisztasági szabályok betartása 

Zalaegerszeg város közigazgatási területén az egészséges, tiszta, esztétikus és balesetveszély-mentes 

lakókörnyezet megőrzése, a köztisztaság és településtisztaság helyzetének fokozatos javulása érdekében 

a jegyző hivatalból vagy kérelemre kötelezettségeket és tilalmakat állapíthat meg. Hulladékgazdálkodási 

bírságot állapíthat meg. Közigazgatási szankció kiszabását, megállapítását kezdeményezi.  

 
A kérelemben meg kell jelölni a bejelentett helyszín pontos címét vagy helyrajzi számát, valamint a 

köztisztasági problémát.  

 
Alapvető eljárási jogszabályok:  

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a 

köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról  

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete a helyi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 

- 271/2001. (XII.21.) Korm.rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának 

és megállapításának módjáról 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.  

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi 

területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe. 

 

10.) Természetvédelmi hatósági eljárások  

Helyi jelentőségű védett természeti terület, valamint védett fasor esetén hivatalból vagy kérelemre a 

települési önkormányzat jegyzője jár el a természet védelméről szóló törvény egyes bekezdéseiben 

foglalt természetvédelmi hatóságként. 

 

A kérelemben meg kell jelölni a természetvédelmi ügy tárgyát, az érintett természetvédelmi terület, 

valamint védett fasor pontos helyét, valamint az engedélyezésre irányuló kérést.  

 
Alapvető eljárási jogszabályok:  

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről  

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2001. (X. 26.). önkormányzati rendelete a helyi 

jelentőségű természeti értékek védelméről 

- 71/2015. (III.30.) Korm.rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.  

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi 

területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe. 

 


