Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött
bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelethez
Tájékoztatjuk a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések lakosságát (Baté,
Fonó, Kaposkeresztúr, Mosdós, Kaposhomok, Szentbalázs, Cserénfa, Hajmás, Kaposgyarmat,
Gálosfa), hogy a fenti kormány rendelet végrehajtása céljából a Hivatal az alábbi e-mail címet
hozta létre a rendeletben foglalt bejelentések fogadására:

bejelenteshivatal@bate.hu
(2020. 05.18-tól-visszavonásig)
A 191/2020. (V.8.) Kormány rendelet (továbbiakban: R) alapján a fenti e-mail címet az
önkormányzatok honlapján a Hivatal közzéteszi.
A rendelet hatálya a kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásokra terjed ki a
település önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási
hatáskörben jár el.
Tipikusan ide sorolható ügyek elsődlegesen: pl. ipar – és kereskedelmi ügyek, telephely
ügyek.
A rendelet hatálya nem terjed ki a következő, a jegyzői munkával vagy az önkormányzati
tevékenységgel kapcsolatos ügyekre:
1.) a R. 1. mellékletéből ide sorolható ügyek pl:
Anyakönyvi engedélyezés
Vezetékjog engedélyezés
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A.
Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított
beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások,
bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
Földügyi és földforgalmi eljárások
Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és
gyógyszerhatósági engedélyezések
Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési
eljárások
Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
2.) az 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 8. § (1) bekezdése szerinti eljárásokra - ezek:
a) a szabálysértési eljárásra,
b) a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra;
c) az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra.
3.) azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly
módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
4.) a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre és
5.) azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy
kötelezővé.
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A részletes eljárást a R. tartalmazza.
Eljárásról röviden:
A kérelmező részéről a bejelentés az engedélyköteles tevékenységre vonatkozóan elektronikus
bejelentéssel tehető a jegyzőnek (a fenti e-mailen vagy az ügyfélkapu útján BATEHIV –
hivatali kapura vagy elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap
szolgáltatás útján )
Mellékletek: A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek
beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. A
kérelmező a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik,
egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta
visszavezethető.
Illeték: A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások
illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni
vagy megfizetni. Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban
megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.
Az eljárás menete:
A bejelentő a bejelentésről egy automatikus e-mail választ kap a bejelentése megérkezéséről.
Az eljárás a bejelentés megérkezését követő napon kezdődik. Az eljárási határidő 8 nap. Ha a
határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az eljáró hatóságnál a munka szünetel, a határidő a
következő munkanapon jár le.
Az eljárás során a jegyző háromféleképpen járhat el: engedélyez, tilt vagy hallgat.
Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság
részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon
belül közölt értesítést követően gyakorolható.
A hatóság és a szakhatóság kiemelt figyelmet fordít a szükség szerinti hatósági ellenőrzés
elvégzésére. Mellőzhető az ügyfél értesítése akkor is, ha az Ákr-ben foglalt jogszabályi
feltételek nem teljesülnek.
Az ellenőrzésre az Ákr. ellenőrzésre vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy kérelemre történő ellenőrzésnek nincs helye.
Az engedélyköteles tevékenység tehát – a R.-ben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás
lefolytatása nélkül, a bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését
követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása
esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.
Az értesítést a Hivatal elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy
távközlő berendezés útján fogja közölni, és abban ismerteti az ahhoz fűződő joghatás beálltát.
A szóbeli közlésről az Ákr. 78. § (2) és (3) bekezdése szerinti tartalommal feljegyzést kell
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készíteni. A tevékenység végzőjét más jogszabály alkalmazásában engedéllyel rendelkezőnek
kell tekinteni.
A tevékenység megtiltásának feltételei:
A jegyző az eljárási határidő letelte előtt a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha
a) a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik e rendelet hatálya alá,
b) az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére,
illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság,
valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,
c) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,
d) a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek
fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy
e) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott
következtetést lehet levonni.
A végzést nem kell megindokolni, de az eljárásról tájékoztatást kell nyújtani. A végzéssel
szemben nincs helye jogorvoslatnak.
Az eljáró hatóság a végzést köteles meghozni, ha ezt a szakhatóság az fenti bekezdés a)–d)
pontja szerinti okból kezdeményezi.
A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le, tehát a R. alkalmazása
nélkül, azzal, hogy
a) a R. szerinti bejelentést kérelemnek kell tekinteni,
b) az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentés benyújtásának a napja, valamint
c) függő hatályú döntés meghozatalára nem kerül sor.
A jegyző hallgatása:
Amennyiben az eljárási határidő úgy telik el, hogy az értesítés elektronikusan nem kerül
közlésre, vagy azt a bejelentővel szóban vagy távközlő berendezés útján nem közlik a határidő
lejártát követő napon az értesítést közöltnek kell tekinteni, ha:
a) a bejelentés szerinti tevékenység a R. hatálya alá tartozik,
b) a bejelentést a R.-nek megfelelően, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél tették
meg, és
Egyéb rendelkezések
Ha a R. alapján a tevékenység engedély helyett bejelentés alapján folytatható, azonban
jogszabály előírása alapján az engedélyben kötelezettség előírásáról vagy tény megállapításáról
– így különösen valamely adatszolgáltatási kötelezettség, további eljárások megindításával
kapcsolatos kötelezettség (a továbbiakban: kapcsolódó kötelezettség) – is rendelkezni kell, a
tevékenység megkezdésének nem akadálya a kapcsolódó kötelezettség elmulasztása. A
kapcsolódó kötelezettségről a hatóság a R.-ben foglalt határidőn belül döntést hoz.
Baté, 2020. május 15.
Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző sk.
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