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ÜGYMENET LEÍRÁSOK 
 

telepengedélyezési eljárások, közterülethasználati engedélyek, behajtási engedély, zajvédelmi 

határérték megállapítása, kút létesítési-fennmaradási engedélyezési eljárás, településképi 

bejelentési-véleményezési eljárások, épület rendeltetésmód változás, igazolás kiállítása 

2012.12.31. után kivitelezett építési engedélyhez/egyszerű bejelentéshez nem kötött épület 

ingatlannyilvántartásba vételéhez 
 

 
Illetékességi területe:                    Cserkeszőlő 
Ügyintézés helye:                         Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (5465. Cserkeszőlő, 
                                                      Köztársaság tér 1.) 5. számú iroda 
Ügyintéző:                                    Kiszel Adrienn 
                                                      Tel: 06-56-568-455, +36/70 324-7518  
                                                      Email: epitesugy@cserkeszolo.hu 
Ügyfélfogadás:                              hétfő:  7.30 – 16.00  
                                                      szerda: 7.30 – 16.00 
                                                      péntek: 7.30 – 12.00 óra 
 

1. Telepengedélyezési, telep bejelentési, változásbejelentés, ipari tevékenység 

megszüntetése iránti kérelem 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal jegyzője 
 

Vonatkozó jogszabályok:  
 

 1997. évi LXXVIII. tv az épített környezet alakításáról és védelméről 
 1990. évi XCIII. tv az illetékekről  
 19/2002. VII.12.) önkorm. Rendelet Cserkeszőlő Község Építési Szabályzatáról 

(HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról  
 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályozásáról  

 35/1999. (X.13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjakról  

 2016. évi CL. tv. Az általános közigazgatási rendtartásról. 
 
A bejelentésköteles tevékenység a bejelentés követően megkezdhető.  



A telep létesítéshez szükséges bejelentési, engedélyezési eljárás folytatandó le, mely 
ügyekben a jegyző jár el. 
 
Eljárás menete:  
 
Az egyéni vállalkozóknak, valamint a gazdálkodó szervezeteknek a bejelentést elektronikus 
úton kell benyújtaniuk hatóságunknak az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel az ipar-kereskedelem ügycsoport „Ipari 
tevékenység folytatásának bejelentése” „Ipari tevékenység folytatásához szükséges 
engedély iránti kérelem” „Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése”  űrlapon. 
 
 
Magánszemélyek esetén a nyomtatvány letölthető a www. 

cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesteri hivatal/építésügyi  dokumentumok 

menüpontból. 

 
A nyomtatvány benyújtását követően az ügyintéző ellenőrzi, hogy a kérelem megfelelően 
van-e kitöltve, a tevékenység a jogszabályi előírások szerint az adott telepen folytatható-e.  
 
Bejelentés esetén helyszíni eljárást folytat le, ahol jegyzőkönyvben rögzíti a tapasztalatokat és 
utána nyilvántartásba veszi a telepet, melyről értesíti bejelentőt és a szakhatóságokat. 
 
Telepengedélyezési eljárás esetén a benyújtást követően a szakhatóságok állásfoglalásának 
beszerzése, helyszíni szemle tartása után telepengedély kiadására kerül sor, amennyiben a 
telep megfelel a jogszabályi előírásoknak.  
 
 
Közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat polgármestere 
 
Vonatkozó jogszabályok:  
 

 1997. évi LXXVIII. tv az épített környezet alakításáról és védelméről 
 19/2002. VII.12.) önkorm. Rendelet Cserkeszőlő Község Építési Szabályzatáról 

(HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról   
 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1995. évi 10. sz rendelete a közterület- 

használatról és közterület-használati díjakról  
 2016. évi CL. tv. Az általános közigazgatási rendtartásról  
 1990. évi XCIII. tv az illetékekről 

 
A közterületet rendeltetéstől eltérően csak külön engedély alapján lehet.  
 
Eljárás menete 
 
A közterület rendeltetéstől eltérő használatára (pl. építési anyag közterületen történő 
ideiglenes elhelyezése) kérelmet kell benyújtani. 
 
Az egyéni vállalkozóknak, valamint a gazdálkodó szervezeteknek a bejelentést 
elektronikus úton kell benyújtaniuk hatóságunknak az Önkormányzati Hivatali Portálon 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel a településüzemeltetési, 



vagyonkezelési ágazat, használat ügytípus „Közterület, közút eltérő használata iránti 
kérelem” űrlapon. 
Magánszemélyek esetén a nyomtatvány letölthető 

www.cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesteri hivatal/építésügyi dokumentumok 

menüpontból. 

 
A kérelem alapján ügyintéző ellenőrzi, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység a 
jogszabályoknak megfelelő-e és az érintett közterület használata megengedhető-e. Ha a 
tevékenység szabályszerű, az időtartam és használat megengedhető, határozattal történik az 
engedélyezés és használati díj megállapítás.  
 
 

2. Súlykorlátozás alóli mentesség, 3,5 t feletti gépjárművel történő behajtás 
engedélyezése 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Polgármestere 
 
Vonatkozó jogszabályok:  

 1997. évi LXXVIII. tv az épített környezet alakításáról és védelméről  
 19/2002. VII.12.) önkorm. Rendelet Cserkeszőlő Község Építési Szabályzatáról 

(HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról  
 Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának 34/2020. (VII. 14.) sz. rendeletével 

módosított 12/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a 3,5 to össztömeget 
meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásáról  

 2016. évi CL. tv. Az általános közigazgatási rendtartásról  
 1990. évi XCIII. tv az illetékekről 

 
Cserkeszőlő község területén a súlykorlátozással ellátott közutakra indokolt esetben a 3,5 t 
össztömeget meghaladó gépjárművek behajtása indokolt esetben engedélyezhető maximum 1 
év időtartamra.  
 
Eljárás menete 
 
Az egyéni vállalkozóknak, valamint a gazdálkodó szervezeteknek a bejelentést 
elektronikus úton kell benyújtaniuk hatóságunknak az Önkormányzati Hivatali Portálon 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel a településüzemeltetési, 
vagyonkezelési ágazat, útvonal engedély ügytípus „Behajtási engedély iránti kérelem” 
űrlapon. 
 
Magánszemélyek esetén a nyomtatvány letölthető 

www.cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesteri hivatal/építésügyi dokumentumok 

menüpontból. 

 
A kérelem alapján határozattal történik az engedélyezés.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Zajvédelmi határérték megállapítása 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
 
Vonatkozó jogszabályok:  

 1997. évi LXXVIII. tv az épített környezet alakításáról és védelméről  
 19/2002. VII.12.) önkorm. Rendelet Cserkeszőlő Község Építési Szabályzatáról 

(HÉSZ) és   szabályozási tervének jóváhagyásáról  
 2016. évi CL. tv. Az általános közigazgatási rendtartásról 
 1990. évi XCIII. tv az illetékekről  
 93/2007. (XI.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határérték megállapításának, 

valamint a   zaj és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról  
 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határérték megállapításáról 
 284/2007. (XII.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 
 
A környezetvédelmi előírások, a érintett lakosok védelme érdekében egyes tevékenységek 
végzése során zajvédelmi határértéket kell megállapítani, mely határérték betartásáról a 
tevékenységet végzők kötelesek gondoskodni. Ilyen tevékenység pl. a kereskedelmi, 
szórakoztató és vendéglátóipari tevékenységek, építőipari tevékenységek. 
 
Eljárás menete: 
 
Az egyéni vállalkozóknak, valamint a gazdálkodó szervezeteknek a bejelentést 
elektronikus úton kell benyújtaniuk hatóságunknak az Önkormányzati Hivatali Portálon 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel a  „Kérelem zajkibocsátási 
határérték megállapításához, megváltoztatásához” űrlapon. 
 
Magánszemélyek esetén a nyomtatvány letölthető  

www.cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesterihivatal/építésügyi dokumentumok 

menüpontból. 

 

A kérelem benyújtását követően a jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapításra kerül 
a határérték, melynek betartásáról kérelmező köteles gondoskodni. A határérték betartásának 
ellenőrzésére jogszabályi keretek között van lehetőség, illetve bejelentés alapján kell 
ellenőrizni. A be nem tartás zajvédelmi bírság kivetését eredményezi.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Fúrt és ásott kút létesítése, üzemeltetése, fennmaradásának engedélyezése, házi 

szennyvíz tisztítás, szikkasztás engedélyezése  
 
Hatáskörrel rendelkező szerv: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
 
Vonatkozó jogszabályok:  

 1997. évi LXXVIII. tv az épített környezet alakításáról és védelméről  
 19/2002. VII.12.) önkorm. Rendelet Cserkeszőlő Község Építési Szabályzatáról 

(HÉSZ) és   szabályozási tervének jóváhagyásáról  
 2016. évi CL. tv. Az általános közigazgatási rendtartásról 
 1990. évi XCIII. tv az illetékekről  
 1995. évi LVII. tv a vízgazdálkodásról 
 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és mellékleteiről 
 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkor gyakorlásáról 
 a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság KP-3025-001/2018. sz. átirata Cserkeszőlő 

település kül- és belterületi területén jellemző talajvíztest alsó határáról 
 
Az 500 m3/év vízigénybevétellel, házi vízigény kielégítését szolgáló, nem gazdasági célú 
talajvizes fúrt és ásott kút létesítése, fennmaradásának, üzemelésének engedélyezése, valamint 
az 500 m3/év háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló 
vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához, megszüntetéséhez a 
települési jegyző engedélye szükséges.  
 
A talajvizes kút létesítéséhez, fennmaradásához, üzemeltetéséhez kútfúró aláírásával is ellátott 
kérelem szükséges, míg a házi szennyvíz szikkasztó létesítéséhez tervdokumentáció és 
kérelem benyújtása szükséges.  
 
A kérelem benyújtását követően annak felülvizsgálata, helyszíni szemle megtartására és 
engedélyezése történik határozattal.  
 
A vízügyi eljárások illetékmentesek.    
 
Eljárás menete:  
 
Az egyéni vállalkozóknak, valamint a gazdálkodó szervezeteknek a bejelentést 
elektronikus úton kell benyújtaniuk hatóságunknak az Önkormányzati Hivatali Portálon 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel a településüzemeltetési, 
vagyonkezelési ágazat, kérelem ügytípus „Kérelem kút üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához” űrlapon. 
 
Magánszemélyek esetén a nyomtatvány letölthető  

www.cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesterihivatal/építésügyi dokumentumok 

menüpontból. 

 
 
 
 
 
 
  



 
5. Településképi véleményezés és rendeltetésmód változtatás engedélyezése, hatósági 

bizonyítvány iránti kérelem (építési engedélyhez, egyszerűbejelentéshez nem 
kötött 2012.12.31.-ét követően megvalósult épületekről / rendeltetésmód 
változásról /  

 
Hatáskörrel rendelkező szerv: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat polgármestere 
 
Vonatkozó jogszabályok:  
 

 1997. évi LXXVIII. tv az épített környezet alakításáról és védelméről  
 2016.évi LXXIV tv a településkép védelméről 
 2011. évi CLXXXIX tv a helyi önkormányzatokról 
 19/2002. VII.12.) önkorm. Rendelet Cserkeszőlő Község Építési Szabályzatáról 

(HÉSZ) és   szabályozási tervének jóváhagyásáról  
 2016. évi CL. tv. Az általános közigazgatási rendtartásról 
 1990. évi XCIII. tv az illetékekről  
 104/2017. /IV.28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok 

közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 3/2018. (02.22.) önkormányzati rendelet Cserkeszőlő község településképének 

védelméről- 
 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. § (2) - A településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet 
Építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem 
kötött, 2012. december 31. napja után épített építmény felépülésének igazolása az 
országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelelően. 

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. § (3)- A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet 
Igazolás ingatlan nyilvántartásba történő átvezetéshez. 

 2016. évi CL. törvény 95. § (1) 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 3/2018. (02.22.) Önkormányzati rendelete értelmében a 
településkép védelme érdekében bejelentési, illetve véleményezési eljárást kell lefolytatni új 
épületek építése, reklámok reklámhordozók létesítése és rendeltetésmód megváltoztatás 
esetén.  
 
Bejelentési eljárást kell kezdeményezni a meglévő építmények rendeltetésének részleges, 
vagy teljes megváltoztatása esetén, ha lakó rendeltetés szűnik meg, vagy létesül, valamint 
reklámok, reklámhordozók elhelyezése esetén.  
 
Településképi véleményezési eljárást kell kezdeményezni új építmény építési, fennmaradási, 
bővítési engedélyezési eljárásához.  
 
 A rendelkezésre álló űrlap kitöltésével, tervdokumentáció becsatolásával, jogosultság 
igazolásával kell kezdeményezni a bejelentési, véleményezési eljárást. A kérelem benyújtását 
követően azt a főépítész véleményezi, amely alapján a polgármester dönt a kérelemről.  
 
A bejelentési eljárásban határozat készül a rendeltetésmód változásról, majd hatósági 
bizonyítvány készül a földhivatali eljárás lefolytatásához. 
 



A véleményezési eljárás során az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges vélemény 
kiadására kerül sor.  
 
Eljárás menete: 
 
Az egyéni vállalkozóknak, valamint a gazdálkodó szervezeteknek a bejelentést 
elektronikus úton kell benyújtaniuk hatóságunknak az Önkormányzati Hivatali Portálon 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus belépéssel a „Településképi 
véleményezési eljáráshoz tartozó kérelem” űrlapon. 
 
Magánszemélyek esetén a nyomtatványok letölthetőek 

www.cserkeszolo.hu/önkormányzat/polgármesterihivatal/építésügyi dokumentumok 

menüpontból. 

 


