Lakossági tájékoztató
környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyek intézéséről
Zajvédelmi határérték megállapítása
A Kunszentmártoni Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya – jegyzői hatáskörben –
környezetvédelmi hatósági jogkört lát el a szolgáltatások és szabadidős zajforrásokkal kapcsolatban
Kunszentmárton, Öcsöd, Szelevény, Csépa, Tiszasas, Tiszakürt és Tiszainoka, Tiszaföldvár,
Cibakháza, Nagyrév, Cserkeszőlő településeken.
Ezen hatáskör keretében a szolgáltatást végzők kérelme alapján zajvédelmi határérték
megállapítására kerül sor. A zajvédelmi határérték megállapítását kötelező adattartalmú, nem
kötelező nyomtatványú kérelembe kell foglalni. A kérelem ZAJTERH nevű nyomtatványon
letölthető. A kérelem beadását elmulasztóknál hivatalból indítunk hatósági eljárást.
Zajvédelmi határérték megállapításának folyamata:
kérelem – kereskedelmi hatóság értesítésének – érkeztetése
eljárás megindítása, szükség esetén hiánypótlási felhívás
helyszíni szemle megtartása
zajvédelmi határérték megállapítása
Az eljárás illetékköteles, lerovása illetékbélyegben történik, illeték összege jogszabály szerint:
5000,-Ft.
Ügyintézési határidő 30 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlás ideje, illetve az esetleges
szakhatósági állásfoglalás megkérése, valamint a jogszabályokban előírt eljárások ideje.
Megengedettől eltérő zaj esetén
Bejelentés ellenőrzése céljából helyszíni szemle tartása (üzemelési időszakban, általában
éjjel).
Amennyiben a bejelentés jogossága megállapításra kerül, környezetvédelmi szakértő –
zajmérést
elvégző akkreditált laboratórium – kirendelése, a mérés időpontjában helyszíni szemlén való
részvétel.
A mérés eredményétől függően zajvédelmi bírság kiszabása. A bírsággal együtt a mérés
költségének
megfizetésére is intézkedünk.
A zajvédelmi bírság megfizetésére történő intézkedés (általában adóhatósági megkeresés)
A problémás üzletek tekintetében évente 1-2 alkalommal üzemelési időszakban (éjszaka) helyszíni
ellenőrzésekkel előzzük meg a megengedettől eltérő zaj okozását.
Elektronikus ügyintézésre jelenleg nincs lehetőség.

Lakossági tájékoztató
Vízügyi hatósági eljárásról
A Műszaki Osztály – jegyzői hatáskörben – hatósági jogkört lát el vízügyi igazgatási ügyekben
Kunszentmárton településen.
A jegyző engedélye szükséges
·500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz
elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és
megszüntetéséhez
olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi
vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint kizárólag
talajvíz felhasználásával működik.
A kérelem kötelező adattartalmú, nem kötelező formájú. A Polgármesteri Hivatal elkészítette a
kötelező adatot tartalmazó kérelem-nyomtatványt, és az FÚRT-KÚT néven található és letölthető.
A kérelemhez mellékelni kell a jogszabályban előírt terveket.
A létesítési engedélyezési eljárásának folyamata:
kérelem érkeztetése
eljárás megindítása, hiánypótlási felhívás
helyszíni szemle
engedély kiadása határozattal
Ügyintézési határidő 30 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlás időtartama, illetve az esetleges
szakhatósági állásfoglalás megkérése, valamint az egyéb előírt eljárás időtartama.
Az eljárás illetékköteles, lerovása illetékbélyegben történik, az illeték összege jogszabály alapján
5.000,-Ft.
Engedély nélkül megvalósított kút, szennyvízszikkasztó esetén fennmaradási engedélyezési eljárás
lefolytatása, mely az engedélyezési eljárással megegyező, de bírság megfizetésére való kötelezést is
tartalmazó eljárás.
Elektronikus ügyintézésre jelenleg nincs lehetőség.

Lakossági tájékoztató
Fás szárú növények kivágásának engedélyezési eljárásról
A Kunszentmártoni Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya – jegyzői hatáskörben – hatósági
jogkört lát el a fás szárú növények kivágásának engedélyezése ügyében Kunszentmárton
településen
A fás szárú növények kivágásának engedélyezési eljárásának folyamata:
kérelem érkeztetése
eljárás megindítása, hiánypótlási felhívás
helyszíni szemle
engedély kiadása határozattal
A kérelem kötelező adattartalmú, nem kötelező formájú. A Polgármesteri Hivatal elkészítette a
kötelező adatot tartalmazó kérelem-nyomtatványt, és az FAKIVÁGÁS néven található és letölthető.
Ügyintézési határidő 30 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlás időtartama, illetve az esetleges
szakhatósági állásfoglalás megkérése, valamint az egyéb előírt eljárás időtartama.
Az engedélyezési eljárás illetékköteles, melyet illetékbélyegben kell leróni, az illeték összege
jogszabály alapján 2.200,-Ft.
Az engedély nélkül végzett fakivágás szabálysértési cselekmény, amely szabálysértési eljárás
lefolytatását vonja maga után.
Elektronikus ügyintézésre jelenleg nincs lehetőség.

Lakossági tájékoztató
telepek létesítésének engedélyezési eljárásról

A Kunszentmártoni Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya – jegyzői hatáskörben – jegyzői
hatáskörben – hatósági jogkört lát el a telepek bejelentése és telepengedélyezésekkel kapcsolatban
Kunszentmárton, Öcsöd, Szelevény, Csépa, Tiszasas, Tiszakürt és Tiszainoka, Tiszaföldvár,
Cibakháza, Nagyrév, Cserkeszőlő településeken.
Az egyes termelő és szolgáltató tevékenységeket csak a 358/2008. (XII. 31.) számú, a
telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
szóló kormányrendelet előírásainak megfelelő bejelentés, illetve előzetes engedély alapján lehet
folytatni.
A telepengedélyezési eljárás folyamata:
kérelem érkeztetése
eljárás megindítása, hiánypótlási felhívás, szomszédok értesítése
szakhatósági állásfoglalások megkérése
a telep helyi építési szabályzatnak való megfelelőség vizsgálata (jogsegély keretében
megkérés)
helyszíni szemle
szakhatósági állásfoglalások után telepengedély kiadása nyilvántartásba vétellel
Ügyintézési határidő 30 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlás időtartama, illetve az esetleges
szakhatósági állásfoglalás megkérése, valamint az egyéb előírt eljárás időtartama.
A telep bejelentési eljárás folyamata:
kérelem érkeztetés
szükség esetén hiánypótlási felhívás
a telep helyi építési szabályzatnak való megfelelőség vizsgálata (jogsegély keretében
megkérés)
telep nyilvántartásba vétele
a szakhatóságok értesítése a telep nyilvántartásba vételéről
A telep bejelentés nyilvántartásba vétele a bejelentést követően haladéktalanul megtörténik.
Az előzetes engedély kérelem, illetve bejelentés kötelező adattartalmú, nem kötelező formájú
kérelemben történhet. A kötelező adattartalomhoz a Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya a
telepek bejelentéséhez TELEP_BE nevű, a telepengedélyezési eljáráshoz TELEP_ENGEDÉLY
nevű kérelem nyomtatványt készített, amely letölthető.
A telep bejelentés és az engedélyezési eljárás 5000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj köteles (postai
csekken történik a befizetése), melyet Kunszentmárton Város Polgármesteri Hivatal 1174504215732949-00000000 számlaszámú számlájára kell megfizetni az eljárás kezdeményezésekor.
Elektronikus ügyintézésre jelenleg nincs lehetőség.

Lakossági tájékoztató
az önkormányzat tulajdonában lévő parkolók használatáról
A kereskedelmi és egyéb tevékenységek ellátásának egyik feltétele, hogy a létesítmény
megközelítésének érdekében az OTÉK által előírt parkoló biztosított legyen.
Kunszentmárton Város Önkormányzatának 8/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendeletében
lehetőséget biztosított arra, hogy azon szolgáltató, illetve kereskedelmi létesítmények üzemeltetői,
akik az üzletük telkén nem tudják biztosítani a szükséges parkolót, azt megválthatják. Ezen
parkolók a működés feltételei. A megváltásra vonatkozóan megállapodást kell kötni és a megváltás
díját egészben, vagy részletekben megfizetni.
A megállapodás megkötésére vonatkozó eljárás az ügyfél kezdeményezésére indul, és erre a
kezdeményezés a megállapodás megkötése kerül, ha az üzlet 300 méteres körzetében van parkolási
lehetőség.
Az eljárás illetékmentes. A megállapodás megkötésének kezdeményezésére PARKOLÓ jelű
nyomtatvány készült, mely letölthető.
Elektronikus ügyintézésre jelenleg nincs lehetőség.

Lakossági tájékoztató
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról
Kunszentmárton Város Önkormányzata 14/2009. (IV. 17.) számú rendeletében lehetőséget
biztosított arra, hogy a Kunszentmárton város területén lévő közterületeket bizonyos esetekben
rendeltetésüktől eltérő módon használhassák az azt igénylők. A közterületek rendeltetéstől eltérően
megállapodás alapján lehet használni, mely megállapodást a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Osztályán dolgozó közterület-felügyelővel lehet megkötni.
A megállapodás a közterületet használni szándékozó írásos, illetve szóbeli bejelentése alapján
történik. A bejelentés alapján a közterület-felügyelő megköti a megállapodást és a megállapodásban
foglaltaknak megfelelően kell megfizetni a közterület rendeltetéstől eltérő használatának díját
Kunszentmárton Város Önkormányzat 11745042-15409890-00000000 számlaszámú számlájára..
A megállapodás kezdeményezésére KÖZT_HASZN nevű nyomtatványon lehet írásos bejelentést
tenni, mely letölthető.
Az eljárás illetékmentes.
Elektronikus ügyintézésre jelenleg nincs lehetőség.

