
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

                                                        Vízügyi hatósági ügyek 

2.2.1.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és 
eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör 
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 

2.2.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és 
eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása 
esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe 

Kiskunhalas, Pirtó, Harkakötöny 

2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez 
szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása 

Az ügyfél alapadatai, a 18/1996(VI.13.)KHVM.rend.2.mell.1/B.és II.szerint, tervezői 
jogosultságot bizonyító MMK igazolás. 

 

2.2.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási 
illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege 

 kút létesítése,átalakítása,megszüntetése - illetékmentes 

 kút fennmaradási engedélyezése - 3000,-Ft   
 

2.2.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető 
eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás 

A hatáskör tisztázása, azaz a jegyzői engedélyezési hatáskör fönnáll-e, a tervezett kút 
megfelel-e a 72/1996.(V.22.)Korm.rend.24.§.-nak. 
Személyesen, postai vagy elektronikus úton az ügyfél írásbeli kérelmére. 
 

2.2.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást 
megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), 
ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  
Építéshatósági Csoport  
Közútkezelő 
Kiskunhalas, Hősök tere 1.  



 
Tel: 77/523-125 
 
Hétfő: 8-12 óráig 
Szerda: 8-12 és 13-17 óráig 
Csütörtök: 13-17 óráig 
 
 

2.2.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást 
megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő 

Az irat benyújtásától számított 30 napon belül dönt a jegyző az engedély megadásáról. 

Fellebezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet 10.000,-Ft illeték megfizetése 
mellett. 

 

2.2.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt 
formanyomtatványok listája 

a jogszabályok által előírtak benyújtása a jogszabály mellékletei alapján 

 

2.2.9.Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető 
elektronikus programok elérése, időpontfoglalás 

Nincs 

 

2.2.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az 
ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető 
jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

 
A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII.törvény 
A vízgazd.hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996(V.22)Korm.rend. 
Vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.)Korm.rend. 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.)Korm.rend. 
A vizek hasznosításáról,védelméről 147/2010.(IV.29.)Korm.rend. 
A vízgazdálkodási bírságról szóló 438/2015.(XII.28.)Korm.rend. 
A vízjogi eng.eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 18/1996.(VI.13.)KHVM 
rend. 
A vízkútfúrás szakmai követelményeiről 101/2007.(XII.23.)KvVM rend. 
A vízügyi biztonsági szabályzat 24/2007.(VII.3.)KvVM rend 
 


