Alapvető jogszabályok
3,5 t feletti tehergépjármű tárolással kapcsolatos jegyzői igazolás kiadása
• A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a (5)
bekezdése
• Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)

Korm. rendelet (OTÉK) 1. § (1) bekezdése

A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére vonatkozó
kérelem
• A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.
(XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdése

Behajtási engedély
• A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14.
§ (14) bekezdése
• A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 9. § (2) bekezdése
• A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 37 § (2), a 38 § (1)
• A természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló

1/2012 (I.30.) számú önkormányzati rendelet 4. §
• Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:

Ákr.) 80 § (1) bekezdése
• A hatóság hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm.
rendelet 18 § (1) e) bekezdése,
• illetékességét az Ákr. 7. § (2) bekezdés c) állapítja meg

Eb összeírás
• Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a

továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése

Fakivágási engedély
• A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet
• Szükséges mellékletek, okiratok a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékelte

szerint

Kutak fennmaradásának engedélyezése
• A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
• A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.

rendelet
• 41/2017. BM rendelet 2. melléklete szerint vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni

az építtetőnek
• A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosított 29. § (7) pontja
• Vgtv. 4. § (1) bekezdés d) pontja

Méhészek letelepedésének engedélyezése
• A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
• A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 3. melléklete szerinti bejelentő lap
• A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 4. melléklete szerinti kijelentő lap

Parlagfűvel kapcsolatos területek ellenőrzése
• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. § (1) bekezdés
c) pontjában előírt védekezési kötelezettség fenntartásának ellenőrzése

Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjkedvezmény
• A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.
(XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdése

Útkezelői nyilatkozat kiadása
• A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (továbbiakban: Kktv) 9. § (2) bekezdése
• A Kktv 36. § (1)
• 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti kérelem
• 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti dokumentációval kell

kezdeményezni
• A rendelet 6 § (1)-(3) és 7/A §. (1) bekezdése

Zaj (környezeti zaj és rezgés) elleni védekezés
• a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)

Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott elsőfokú hatósági jogkör
gyakorlása

Zöldterület igénybevétel
• Tata város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 22/2006 (VII.1.)

rendelet 6. §-a

