Az ügytípus
megnevezése
Az ügy leírása

Alkalmazott jogszabályok

Ügyintéző
A kérelem kötelező
tartalma:
Az eljárás illetéke

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)
alkalmazásában:
hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany,
akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van
hulladéktulajdonos: aki vagy amely az ingatlan tulajdonosa,
vagyonkezelője, birtokosa, illetve használója, ideértve azt az esetet is,
amikor az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa, illetve
használója egyben a hulladék termelője, birtokosa.
A hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet
veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Nem mentesül a
hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól az
aki a birtokában, illetve tulajdonában lévő hulladéktól nem az e
törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg.
Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy
elhagyott hulladék a Ht. 31. § szerinti elszállításának és kezelésének
kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.
Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa kötelezettségét
önként nem teljesíti vagy nem állapítható meg a személye, illetve
annak személye, aki a hulladéktól a Ht. 61. § (1) bekezdésében
foglaltak megsértésével vált meg, akkor a hulladéktulajdonosra
vonatkozó kötelezettség azt az ingatlantulajdonost terheli, akinek az
ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az
ingatlantulajdonos, illetve közszolgáltató mentesül a felelősség alól,
ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén, illetve közterületen
elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság
előtt beazonosításra alakalmas módon megnevezi, és vele szemben a
jogellenesség tényét bizonyítja. A fentiek be nem tartása esetén annak kikényszerítése érdekében - az önkormányzat jegyzője a Ht.
által előírt hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról intézkedik.
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket. );
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
- a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM. sz. rendelet
- a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm.rendelet;
- a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet
- Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13 / 2004
( IV.08.) rendelete az Önkormányzat által szervezett települési szilárd
hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását valamint ártalommentes
elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Borhyné Pörneczi Martina
Ügyfél beadványa tartalmazza a hulladék elhelyezésének pontos
megjelölését, hulladék körülbelüli mennyiségét, összetételét, a
hulladék birtokosának, termelőjének nevét.
illetékmentes

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja:
Ügyintézési határidő:
I.fokon döntést hozó
szerv
II.fokon döntést hozó
szerv

személyesen, postai úton
21 nap
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Vas Megyei Kormányhivatal

VíZGAZDÁLKODÁSI ÜGYEK
Helyi vízgazdálkodás (ásott és fúrt kutak létesítése stb.)
Rövid leírás
500 m3 /év fogyasztásig, kizárólag talajvíz felhasználásával működő, házi vízigényt
kielégítő ásott és fúrt kutakkal kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatok: létesítés,
fennmaradás, üzemeltetés, megszűnés.
Vizek medrében, valamint közcélú vízilétesítmények vízterületén víziállás létesítésének engedélyezése.
500 m3 /év mennyiséget nem meghaladó kizárólag házi kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló
létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéshez engedély
kiadása.
A szennyvízelvezető törzshálózatba való bekötés esetén a házi szennyvízhálózat tartozékát képező
szennyvízelőtisztító berendezés létesítéshez, átalakításához és megszüntetéséhez engedély kiadása.
Ügyintéző
Borhyné Pörneczi Martina (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő, kötelezett Ügyfelek
Az ügyintézés kezdeményezhető

Ügyfélfogadási időben személyesen, ill. levélben.

Ügyintézési határidő

30 nap.

Az ügyintézés díja

Illetékköteles (5.000.- Ft )

Szükséges iratok

Kérelem, Helyszínrajz, műszaki leírás + műszaki szelvények

Kapcsolódó dokumentum

van

Alkalmazott jogszabályok
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) számú Kormány rendelet.
A közterületek rendeltetésétől eltérő célú használata
Rövid leírás: Uraiújfalu Község Képviselő-testületének 12 / 2001 ( X.27. ) számú a Közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a közterületek rendeltetésüktől eltérő
használatához közterület használati engedély szükséges.
Nem kell közterület-használati engedély:
a.) közút ( járda ) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút ( járda ) elfoglalásához
b.) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez

c.) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, valamint további
közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához illetve ezek lerakásához, feltéve, hogy
mindezek a közlekedést nem akadályozzák
d.) legfeljebb 4 óra időtartamú rendezvényhez, amennyiben a közlekedést nem akadályozza
e.) tüzelőanyag, építési munka végzéséhez szükséges építési anyag legfeljebb 24 óra időtartamú
tárolásához
Ügyintéző
Borhyné Pörneczi Martina (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő, kötelezett

Ügyfél

Ügyintézés kezdeményezhető Ügyfélfogadási időben személyesen, postai úton
Ügyintézési határidő

21 nap.

Az ügyintézés díja

nincs

Szükséges iratok Írásbeli kérelem, melynek tartalmaznia kell:
-a kérelmező nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító jelét vagy adószámát
-a közterület igénybevételének célját és időtartamát, állandó jellegű használat engedélyezése iránti
kérelem esetén a funkció megjelölését,
-mezőgazdasági kistermelők és őstermelők esetében az őstermelői igazolvány másolatát, vállalkozó
esetén a vállalkozási engedély, cégbírósági végzés másolatát ( a folytatni kívánt tevékenység
gyakorlására jogosító okirat másolatát )
-a közterület nagyságát, helyének és a használat módjának, a napi árusítás időtartamának a
meghatározását
-a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket
-út, járda, térburkolat, zöldterület esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelés egy
példányát, vagy a kérelmező azon nyilatkozatát és igazolását, hogy a helyreállítást önerőből és kellő
szakértelemmel el tudja látni
-amennyiben a közterületi igénybevétel a járműforgalmat befolyásolja, szaktervező által készített
forgalomtechnikai tervet
-rendezvény, vásár esetén a terület takarítására vonatkozó megrendelést vagy nyilatkozatot
-azon berendezési tárgyak felállítása és üzemeltetése esetén, melyeknek időszakos felülvizsgálata
szükséges, az utolsó, még érvényes felülvizsgálati szakvéleményt
Kapcsolódó dokumentum

nincs

Alkalmazott jogszabályok: Uraiújfalu Község Képviselő-testületének 12 / 2001 ( X.27. ) számú a
Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelete

