
 
 

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

Helyi rendelet hatálya alá tartozó alkalmi rendezvények zajkibocsátási határértékének 
megállapítása 

 

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 

 A Helyi rendelet hatálya alá tartozó alkalmi rendezvények zajkibocsátási határértékének 
megállapítása, ugyanúgy, ahogy az üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási 
határértékének megállapítása, illetve az ezt megállapító határozat kiadására település 
jegyzője illetékes, mint környezetvédelmi hatóság (a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló Korm. rendelet 9. §. (1) 
i) pontja alapján). Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok 
közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén az ügy tárgyát képező 
tevékenységet gyakorolják, vagy gyakorolni kívánják (a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény 21. §. (1) c) pontja 
alapján). Másodfokú hatóságként a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, Kiskunhalas 
Város vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya jár el. 
 

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

A kérelmező személyazonosságát igazoló okiratok (érvényes személyazonosító igazolvány 
vagy vezetői engedély, vagy útlevél és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány). Amennyiben 
az átvevő meghatalmazott, úgy az eredeti, közokiratba vagy magánokiratba foglalt (két tanú 
aláírásával ellátott) meghatalmazás is szükséges. Ezen túl az üzemi, szabadidős létesítmény 
zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelmet a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzője által rendszeresített kérelmen kell benyújtani.  
 

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

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. fejezete alapján, ha jogszabály a 
kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági 
eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint. 
A fellebbezés illetéke e törvény eltérő rendelkezése hiányában az első fokú határozat ellen 
benyújtott fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese. 
 



 
 

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

Eljárás kezdeményezése történhet személyesen, postai vagy elektronikus úton az ügyfél 
írásbeli kérelmére. A határozatot, vagy az eljárást megszüntető végzést az eljárásra 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól 
számított huszonegy napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. 
 

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 
Baics Tamás 
Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
I. emelet 116. iroda 
Tel: 77/523-143 
 
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 

Eljárás kezdeményezése történhet személyesen, postai vagy elektronikus úton az ügyfél 
írásbeli kérelmére. A határozatot, vagy az eljárást megszüntető végzést az eljárásra 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól 
számított huszonegy napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Az 
ügyfél az elsőfokú határozat ellen a kézhezvételtől/közléstől számított 15 napon belül 
fellebbezhet, illetve fellebbezési jogáról a határozat jogerőre emelkedése előtt lemondhat. 
Végzés csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni 
fellebbezésben támadható meg, kivéve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény 98. §. (3) és (4) bekezdésben 
szabályozott eseteket. 

 

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

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által rendszeresített kérelem-minta. 

 

 



 
 

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 

-  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a zajvédelem és az üzletek 
nyitva tartásának helyi szabályairól szóló 58/2004. (XII.22.) számú rendelete 

- Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Kiskunhalas Építési 
Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2001. (03.01.) 
Ktr. számú rendelete 

- 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 

- 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
- 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 
- 1990 évi XCIII. törvény az illetékekről 

 


