Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Osztály Műszaki Csoport
Ügyintézés menete
Közterület-használati engedély
Ügyintéző: Dobos-Lestál Adrienn műszaki és beruházási ügyintéző
Telefon: 48/574-134
Vonatkozó jogszabály: Ózd város Önkormányzatának a közterületekről szóló 16/1994. (VII.
01.) számú rendelete
Illetékesség: Ózd város közigazgatási területe
Az eljárás díja: 3000 Ft
Ügymenet
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához engedélyt kell kérni. A kérelmet a mellékelt
nyomtatványon lehet benyújtani. A közterület-használati díj mértéke a közterületekről szóló
16/1994. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 1. és 2. melléklete alapján kerül megállapításra.
Ügyintézési határidő: 21 nap
Jogorvoslat: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.
Ügyintézéshez szükséges nyomtatványok
Kérelem Közterület-használati engedély kiadására (magánszemély részére)
Kérelem Közterület-használati engedély kiadására (jogi személy részére)

Zajkibocsátási határérték megállapítása
Ügyintéző: Feiglné Kós Ildikó kommunális és környezetvédelmi ügyintéző
Telefon: 48/574-161
Vonatkozó jogszabályok: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007.(X.29.) Kormányrendelet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának,
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet
Illetékesség: Ózd város közigazgatási területe
Az eljárás díja: 5000 Ft
Ügymenet és mellékletként csatolandó dokumentumok
A zajkibocsátással járó szolgáltató tevékenységek megkezdése előtt zajkibocsátási határérték
megállapítását kell kérni. A kérelmet a mellékelt nyomtatványon kell benyújtani.
Ügyintézési határidő: 21 nap
Jogorvoslat: az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőséghez lehet fellebbezni.
Ügyintézéshez szükséges nyomtatványok
Jelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról
Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

Vízgazdálkodási hatósági engedély
Ügyintéző: Feiglné Kós Ildikó kommunális és környezetvédelmi ügyintéző
Telefon: 48/574-161
Vonatkozó jogszabály: a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.
22.) Kormányrendelet
Illetékesség: Ózd város közigazgatási területe
Az eljárás díja: 5000 Ft
Ügymenet és mellékletként csatolandó dokumentumok
Az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz
elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és
megszüntetéséhez, valamint a házi vízigényt kielégítő, kizárólag talajvíz felhasználásával
működő kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez 500 m3/év mennyiségig
helyi vízgazdálkodási engedélyt kell kérni. A kérelemhez szaktervező által elkészített műszaki
tervdokumentációt kell mellékelni.
Ügyintézési határidő: 21 nap
Jogorvoslat: A BAZ Megyei Kormányhivatalnál lehet fellebbezni.

Fás szárú növényekkel kapcsolatos ügyek
Ügyintéző: Feiglné Kós Ildikó kommunális és környezetvédelmi ügyintéző
Telefon: 48/574-161
Vonatkozó
jogszabályok:
a
fás
szárú
növények
védelméről
szóló
346/2008 (XII. 30.) Korm. rendelet
Illetékesség: Ózd város közigazgatási területe
Ügymenet és mellékletként csatolandó dokumentumok
A Korm. rendelet értelmében a közterületeken lévő fás szárú növények kivágására a jegyzőtől
engedélyt kell kérni. A kérelemhez csatolni szükséges a fás szárú növénnyel rendelkezni
jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát a pótlási
kötelezettséggel kapcsolatban.
Ügyintézési határidő: 21 nap
Jogorvoslat: A BAZ Megyei Kormányhivatalnál lehet fellebbezni.
Ügyintézéshez szükséges nyomtatványok
Fakivágási engedélykérelem

Haszonbérlet
Ügyintéző: Dobos-Lestál Adrienn műszaki és beruházási ügyintéző
Telefon: 48/574-134
Vonatkozó jogszabályok: a haszonbérleti díj mértékét az Ózd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított
földterületek bérleti díjának megállapításáról szóló 168/2013. (VI. 28.) számú határozata
szabályozza
Illetékesség: Ózd város közigazgatási területe
Ügymenet
Az eljárás kérelemre hivatalból indul.
Ügyintézéshez szükséges nyomtatványok
Földterület haszonbérbe vételi igénye
Földterület haszonbérlet felmondása

Hirdetmény
Ügyintéző: Dobos-Lestál Adrienn műszaki és beruházási ügyintéző
Telefon: 48/574-134
Vonatkozó jogszabályok: Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az
adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet
Az eljárás díja: Illetékmentes
Illetékesség: Ózd város közigazgatási területe
Ügymenet
Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti
szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013.
(XII.12.) Korm. rendelet, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény alapján.

Hatósági bizonyítvány (Tehergépjármű telephely igazolás)
Ügyintéző: Dobos-Lestál Adrienn műszaki és beruházási ügyintéző
Telefon: 48/574-134
Vonatkozó jogszabályok: a közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV.
törvény 9. § (5) bekezdés, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/20011. (V.20.) önkormányzati
rendelete
Az eljárás díja: 3000 Ft
Illetékesség: Ózd város közigazgatási területe
Ügymenet
A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató,
pótkocsi és autóbusz esetén azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a
járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzőjétől kell kérni.
A kérelemhez csatolni kell a tehergépjármű forgalmi engedélyét, továbbá meg kell jelölni,
hogy a kérelmező a hatósági bizonyítványt mihez kéri (első forgalomba helyezés/átírás).

