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Ügyleírások – egyéb 

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – 8654 Ságvár, Fő utca 16. 

Kling Gyöngyi ügyfélszolgálati ügyintéző 

Tel: 84/580-022/11 

e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő-Csütörtök: 8.00-12.30, 13.00-15.30,  

Péntek: 8.00- 12.00 

 

1. Jegyzői igazolás a 3,5 T össztömeget meghaladó tehergépjármű, 
autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez  

Az eljárás indítása: kérelem benyújtása. 

 

Az eljárás indítására jogosultak 
köre: 

természetes vagy jogi személy, egyéb 
szervezet. 

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes 
eljárásban hatvan nap. 

Benyújtandó dokumentumok: kérelem 

 A kérelemben szereplő gépjármű / 

gépjárművek forgalmi 
engedélyének mindkét oldali 

másolatát. 

 A gépjármű adásvételi szerződését. 

 Meghatalmazás, ha nem az ügyfél 
jár el személyesen. 

mailto:jegyzo@sagvar.hu
mailto:ugyfelszolg@sagvar.hu
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 Amennyiben a gépjármű tárolására 
szolgáló ingatlan nem a kérelmező 

tulajdonában van, bérleti szerződés 
csatolása. 

 

Eljáró szerv: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője 

Felettes szerv/jogorvoslat: A jegyző határozata ellen bírósági 
úton van helye jogorvoslatnak. A 

keresetlevelet a közlésétől számított 
harminc napon belül kell 

hivatalunkhoz benyújtani. A 

keresetlevelet – jogi képviselő nélkül 
eljáró félnek - a Kaposvári 

Törvényszéknek (7400 Kaposvár, 
Bajcsy-Zs. u. 3.) címezve, 

hatóságomnál kell benyújtani 3 
példányban vagy ajánlott 

küldeményként postára adni, vagy a 
jogszabályban meghatározott 

nyomtatványon elektronikusan is 
előterjesztheti. 

Egyéb információk:   A közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999. évi 

LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése 
szerint:  

  A 3,5 tonna megengedett 
legnagyobb össztömeget meghaladó 

tehergépkocsiból, vontatóból, 
pótkocsiból és autóbuszból  

 a) 10-nél többet üzemeltető 
üzemben tartó a székhely, 

telephely címeként olyan 
települési cím bejegyzését 

kérheti, amelyet a cégjegyzék 
vagy a Kormány által 

rendeletben kijelölt szerv által 
vezetett egyéni vállalkozók 

nyilvántartása tartalmaz, 

 b) legfeljebb 10-et üzemeltető 
üzemben tartó székhely, 

telephely címként olyan 
települési cím bejegyzését is 

kérheti, amely alkalmasságát a 
települési önkormányzat 

jegyzője igazolja, feltéve, hogy 
az a járművek számára 
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ténylegesen tárolási helyéül 
szolgál. Azt a tényt, hogy a 

települési cím szerinti ingatlan 
alkalmas a járművek tárolására, 

a települési önkormányzat 
jegyzője igazolja. 

  A tárolás helye szerinti jegyző 

kérelemre hatósági bizonyítványt 

állíthat ki arról, hogy a 3,5 tonna 
össztömeget meghaladó 

tehergépjárművét az üzembentartó 
nem közterületen tárolja.  

  A jegyzői igazolás „Hatósági 
bizonyítvány” formájában kerül 

kiadásra.  

  Az eljárás illetékmentes az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény alapján. 

Vonatkozó jogszabályok: A közúti közlekedési nyilvántartásról 

szóló 1999. évi LXXXIV. törvény. 

2016. évi CL. törvény az általános 
közigazgatási rendtartásról 

 

2. Családvédelmi koordinációs feladatok 

Az eljárás indítása: Az eljárás írásban vagy szóban 
előterjesztett kérelemre, illetve 

bejelentésre hivatalból indul. 

Az eljárás indítására jogosultak 

köre: 

 

Ügyintézési határidő: Ügyintézési határidő: lehetőség 
szerint haladéktalanul. 

Benyújtandó dokumentumok:  

Eljáró szerv: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzője 

Felettes szerv/jogorvoslat:  

Egyéb információk: A jegyző a családvédelmi koordinációs 
szervként hozzátartozók közötti 

erőszak megelőzéséhez kapcsolódó 
feladatot ellátó intézmények és 

személyek jelzésére vagy a 
bántalmazott bejelentésére 

intézkedik. A jegyző a bántalmazottat 
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kérelmére személyesen meghallgatja. 
Ebben az esetben a bántalmazó 

meghallgatására is sor kerül azzal, 
hogy a bántalmazott kérelmére a 

bántalmazót és a bántalmazottat 
külön-külön kell meghallgatni. A 

bántalmazott és a bántalmazó 
meghallgatását és tájékoztatását 

követően az eljárásáról és a feltárt 
tényekről haladéktalanul tájékoztatja 

a rendőrséget. 

A hozzátartozók közötti erőszak 
megelőzéséhez kapcsolódó feladatot 

ellátó szervek jelzésének fogadását 
követően – figyelemmel a 

hozzátartozók közötti erőszak 
kiemelkedő súlyára – a 

bántalmazottat és a bántalmazót 

személyes meghallgatása érdekében 
történő megjelenésre hívhatja fel a 

jegyző. A bántalmazó és a 
bántalmazott köteles a jegyző 

felhívásában megjelölt helyen és 
időpontban megjelenni. 

A jegyző tájékoztatást ad a 

bántalmazottnak az őt megillető 
jogosultságokról, illetve a 

bántalmazót tájékoztatja a 
hozzátartozók közötti erőszak 

folytatásának következményeiről. 

Hozzátartozók közötti erőszaknak 
minősül a bántalmazó által a 

bántalmazott sérelmére 
megvalósított, a méltóságot, az 

életet, a szexuális önrendelkezéshez 
való jogot, továbbá a testi és lelki 

egészséget súlyosan és közvetlenül 
veszélyeztető tevékenység, a 

bántalmazó által a bántalmazott 
sérelmére megvalósított, a 

méltóságot, az életet, továbbá a testi 
és lelki egészséget súlyosan és 

közvetlenül veszélyeztető mulasztás. 

Bántalmazott az a hozzátartozó, 
akinek a sérelmére a hozzátartozók 

közötti erőszakot megvalósítják. 
Bántalmazó az a cselekvőképes 

hozzátartozó, aki a hozzátartozók 
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közötti erőszakot megvalósítja, vagy 
akire tekintettel a hozzátartozók 

közötti erőszakot más megvalósítja. 

Gyermeknek kell tekinteni a 0-18 év 
közötti kiskorút. Hozzátartozónak kell 

tekinteni a Ptk. 8:1.§ (1) 
bekezdésében meghatározott közeli 

hozzátartozókat és hozzátartozókat, 
valamint a volt házastársat, a volt 

bejegyzett élettársat, a gondnokot, a 
gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat. 

A jegyző tájékoztatást ad a 
meghallgatás során a bántalmazónak 

a hozzátartozók közötti erőszak 
folytatásának következményeiről. 

Tájékoztatja a bántalmazottat és a 
bántalmazót az igénybe vehető 

terápiás kezelésekről és más 

segítségnyújtási, konfliktuskezelő 
lehetőségekről. Ezek eléréséhez igény 

szerint segítséget ad. A jegyző a 
feltárt tényekről a rendőrséget az 

iratokkal a bejelentést tevőt az 
intézkedéséről értesíti. 

Az eljárás illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok: 2009. évi LXXII. törvény a 

hozzátartozók közötti erőszak miatt 
alkalmazandó távolságtartásról 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- 
és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről 

 

3. Talált tárgyak kezelése 

Az eljárás indítása: hivatalból. 

Az eljárás indítására jogosultak 

köre: 

találó és tulajdonos. 

Ügyintézési határidő: 3 hónap. 

Benyújtandó dokumentumok: A találó köteles a talált dolgot a 
találástól számított nyolc nap alatt a 

dolog elvesztőjének, tulajdonosának, 
vagy más átvételre jogosult 
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személynek átadni, vagy a települési 
önkormányzat jegyzőjének 

beszolgáltatni. 

A talált személyazonosító igazolványt 
le kell adni a találás helye szerint 

illetékes jegyzőnek, aki azt – a 
találásról felvett jegyzőkönyvvel 

együtt – haladéktalanul megküldi a 
találás helye szerint illetékes járási 

hivatalnak. 

A közönség számára nyitva álló 
épületben vagy helyiségben, továbbá 

közforgalmú közlekedési és szállítási 
vállalat szállító eszközén talált dolgot 

a találó köteles az üzemeltető 
alkalmazottjának késedelem nélkül 

átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára 
a találó nem tarthat igényt. 

Eljáró szerv: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 

Felettes szerv/jogorvoslat:  

Egyéb információk: A jegyzőhöz való beszolgáltatásakor a 
találó nyilatkozni köteles arra nézve, 

hogy igényt tart-e a dolog 

tulajdonjogára, amiről a jegyző 
igazolást ad ki. 

A talált dolog tulajdonosának 
megállapítását követően a jegyző a 

dolgot haladéktalanul átadja a 

jogosultnak. Amennyiben a dolog 
jogosultjának személye nem 

állapítható meg, a jegyző a 
beszolgáltatástól számított három 

hónapon át a dolgot megőrzi, ha ez 
idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a 

dolgot – amennyiben ennek 
tulajdonjogára átadáskor igényt 

tartott - a találónak ki kell adni. 

Ha a jogosult a dologért az átadástól 
számított 3 hónap alatt nem 

jelentkezett és a találó az átadáskor 
nem tartott igényt a dolog 

tulajdonjogára, a jegyző a talált 
dolgot értékesíti. 
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Ha a jogosult az értékesítés előtt 
jelentkezik, a dolgot részére ki kell 
adni, az értékesítés után történő 

jelentkezés esetén a befolyt összeget 
ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult 

a dolog tulajdonjogára vagy az 
értékesítés során befolyt összegre 

vonatkozó igényét, ha a találástól 

számított 1 éven belül nem 
jelentkezik. 

Vonatkozó jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről 

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
személyazonosító igazolvány 

kiadásáról és az egységes arcképmás- 
és aláírás-felvételezés szabályairól 

Talált tárgyak listája: - 

 

4. Termőföld adásvételi szerződések hirdetményi úton való 

közzététele 

Az illetékes ügyintéző neve és elérhetősége: 

Bodó Kitti hatósági ügyintéző 

Tel: 84/580-022/20 

E-mail: igazgatas@sagvar.hu 

 

Az eljárás indítása: Föld eladása esetén a tulajdonos által 
elfogadott vételi ajánlat alapján 

egységes okiratba foglalt adás-vételi 

szerződést az elővásárlásra 
jogosultakkal hirdetményi úton 

közölni kell. 

Az eljárás indítására jogosultak 
köre: 

A közzétételi kérelmet az eladó 
nyújtja be. 

Ügyintézési határidő: A jegyző a közzétételi kérelem 
alapján, annak beérkezését követő 15 
napon belül a benyújtott eredeti 

adásvételi szerződések közül a nem 
biztonsági okmányon szerkesztett 

szerződések egyikén 
felismerhetetlenné teszi a 

Földforgalmi tv. 21. § (2) 
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bekezdésében előírtak szerinti 
természetes személyazonosító 

adatokat, továbbá az aláírásokat és 
valamennyi egyedi azonosításra 

alkalmas adatot. Ez a 
szerződéspéldány kerül közzétételre 

az elektronikus tájékoztatási rendszer 
keretében működő magyarorszag.hu 

kormányzati portálon (a 
továbbiakban: kormányzati portál). 

A kifüggesztés időtartama 60 nap, az 
elővásárlásra jogosultak e 60 nap 
alatt tehetik meg adás-vételi 

szerződést elfogadó, vagy az 
elővásárlási jogról lemondó 

jognyilatkozatukat. 

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva 
álló határidő leteltét követő 8 napon 

belül az adás-vételi szerződéseket, az 
elővásárlásra jogosultak 

jognyilatkozatait és a 
jognyilatkozatokról készített 

iratjegyzéket megküldi a 

mezőgazdasági igazgatási szerv 
részére jóváhagyás céljából, vagy az 

eladó részére, amennyiben az adás-
vételi szerződés mentes a 

mezőgazdasági igazgatási szerv 
jóváhagyása alól. 

Benyújtandó dokumentumok: A tulajdonosnak, mint eladónak a 
föld fekvése szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzője részére a 

felek aláírásától számított 8 
napon belül kérelmet kell 

benyújtani, a Földforgalmi tv. 21. § 
(1) bekezdésében és a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és 

átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 
CCXII. törvényben (továbbiakban 

Fétv.) meghatározott egységes 
okiratba foglalt adás-vételi szerződés 

hirdetményi úton történő közlése 
iránt. A közzétételi kérelmet a 

földügyért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium honlapján 

közzétett formanyomtatványon kell 
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benyújtani. A közzétételi kérelem 
adattartalmát a 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. A közzétételi kérelem 

egyben hatósági jóváhagyás iránti 
kérelemnek is minősül, ha az 

adásvételi szerződés a mezőgazdasági 
igazgatási szerv jóváhagyásához 

kötött. Ha az eladó az adásvételi 
szerződésben megadta a vevő javára 

szóló bejegyzési engedélyt, úgy a 
közzétételi kérelemhez kötelezően 

mellékelni kell az adásvételi szerződés 

szerinti vevő, vevők javára történő 
tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-

nyilvántartási eljárás lefolytatására 
irányuló kérelem formanyomtatvány 

jogi képviselő által kitöltött példányát 
is. 

A Fétv. 17. § (1) bekezdése szerint az 

adás-vételi szerződésnek az 
elővásárlásra jogosultakkal a 

Földforgalmi törvény 21. § (1) 
bekezdésében meghatározott módon 

történő közlése során a szerződést 
négy eredeti példányban kell 

benyújtani a föld fekvése szerint 
illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjéhez, amelyek közül egy 
példánynak a Földforgalmi törvény 8. 

§-a szerinti, és a Földforgalmi törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben 

meghatározott biztonsági kellékekkel 

rendelkező papír alapú okmányon 
(biztonsági okmány) kiállítottnak kell 

lennie. Az adásvételi szerződéshez 
csatolni kell az elővásárlási 
jogosultságot bizonyító okiratokat. 

 

Az elővásárlásra jogosult a 
jognyilatkozatát a jegyző részére 

személyesen adja át. 

 

Eljáró szerv: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője 

Felettes szerv/jogorvoslat: Somogy Megyei Kormányhivatal 
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Egyéb információk: Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog 
gyakorlása érdekében az adás-vételi 
és a haszonbérleti szerződés 

hirdetményi úton történő közlésére 
vonatkozó eljárási szabályokról szóló 

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 
3.§ (1)-(3) bekezdése szerint ha a 

közzétételi kérelem hiányosan került 

benyújtásra, vagy annak 
mellékleteként nem kerültek 

csatolásra a Fétv.-ben meghatározott 
példányszámban az adás-vételi 

szerződések, a jegyző az eladót 
legfeljebb 5 napos határidő 

megállapításával haladéktalanul 
felhívja a hiányosságok pótlására, 

vagy a szerződésnek a Fétv.-ben 
előírt megfelelő példányszámban való 

csatolására. A jegyző megtagadja a 
közzétételi kérelem teljesítését, ha a) 

az eladó az (1) bekezdésben foglalt 
felhívásnak határidőn belül nem tett 

eleget, b) a közzétételi kérelem nem 

az eladótól származik. Ha a jegyző a 
(2) bekezdésben meghatározottak 

alapján megtagadja a közzétételi 
kérelem teljesítését, erről a 

kérelemhez csatolt iratok 
visszaküldésével egyidejűleg értesíti 

az eladót, illetve a (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott esetben a 

kérelmezőt is. 

Az eladó a közzétételi kérelmet az 
adás-vételi szerződés kormányzati 

portálon való közzétételéig írásban 
vonhatja vissza. A visszavonás iránti 

bejelentés alapján a jegyző a 
közzétételi kérelemhez csatolt iratokat 

visszaküldi az eladó részére. Ha a 
visszavonás iránti bejelentés a 

szerződés kormányzati portálon való 
közzétételét követően érkezik be, a 

visszavonás iránti bejelentésnek 

joghatása nincs, az a szerződés 
közlésének hatályát nem szünteti 

meg. 

Vonatkozó jogszabályok: Az adásvételi és a haszonbérleti 
szerződés hirdetményi úton történő 
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közlésére vonatkozó eljárási 
szabályokról szóló 474/2013. (XII. 

12.) Korm. rendelet 

A mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvény 

A mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 
törvény 

 

 

5. Termőföld haszonbérleti szerződések hirdetményi úton való 
közzététele 

Az illetékes ügyintéző neve és elérhetősége: 

Bodó Kitti hatósági ügyintéző 

Tel: 84/580-022/20 

E-mail: igazgatas@sagvar.hu 

Az eljárás indítása: Föld haszonbérbe adása esetén a 
haszonbérleti szerződést az 

előhaszonbérletre jogosultakkal 

hirdetményi úton közölni kell. 

Az eljárás indítására jogosultak 
köre: 

A közzétételi kérelmet a 
haszonbérbeadónak kell benyújtania a 

jegyzőhöz. 

Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát 
osztatlan közös tulajdonban álló föld 

képezi, és a szerződés szerint a 
haszonbérlet a) a földrészlet 

területének egészére jött létre, 
vagy b) a földrészletnek csak egy 

meghatározott részére jött létre, de a 
Fétv. szerinti használati megosztásról 

szóló megállapodás alapján azt több 
tulajdonostárs adja haszonbérbe, a 

közzétételi kérelmet a 
tulajdonostársak döntése szerint 

kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be. 

Ügyintézési határidő: haszonbérleti szerződés hirdetményi 
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úton történő közlése a kormányzati 
portálon történő közzététellel valósul 

meg azzal, hogy a haszonbérleti 
szerződésben felismerhetetlenné kell 

tenni a haszonbérbeadó és a 
haszonbérlő nevén, lakcímén vagy 

értesítési címén, valamint 
állampolgárságán kívül valamennyi 

természetes személyazonosító adatot. 
Az előhaszonbérleti jog jogosultja a 

közlést kezdő napjától számított 15 
napos jogvesztő határidőn belül tehet 

a haszonbérleti szerződésre elfogadó, 

vagy az előhaszonbérleti jogáról 
lemondó jognyilatkozatot. 

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva 
álló határidő leteltét követő 8 napon 

belül a beérkezett jognyilatkozatokról 

iratjegyzéket készít, és azt a 
haszonbérleti szerződés eredeti 

példányával, valamint a 
jognyilatkozatokkal együtt megküldi a 

haszonbérbeadó részére, ha a 
haszonbérleti szerződés mentes a 

mezőgazdasági igazgatási szerv 
jóváhagyása alól, vagy a 

mezőgazdasági igazgatási szerv 
részére jóváhagyás céljából. 

Benyújtandó dokumentumok: A haszonbérbeadónak közzétételi 
kérelmet kell benyújtani. A 
közzétételi kérelem adattartalmát a 

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 
2. melléklete tartalmazza. 

A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 
szerinti közzétételi kérelem, melyhez 
három eredeti példányban csatolni 

kell a haszonbérleti szerződéseket, 
valamint az előhaszonbérleti 

jogosultságot bizonyító okiratokat. 

Osztatlan közös tulajdonban álló föld 
haszonbérlete esetén: ha 

haszonbérleti szerződéseket 
mindegyik tulajdonostárssal külön-

külön kötötték meg, csatolni kell a 

haszonbérleti szerződéseket 
együttesen, összefűzve, a 

haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát 
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arról, hogy a tulajdonostársakkal 
önállóan kötött haszonbérleti 

szerződések tartalmilag 
megegyeznek, azok kizárólag a 

haszonbérbeadó tulajdonostársak 
személyében, és az őket megillető 

tulajdoni hányad tekintetében 
különböznek. 

Eljáró szerv: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője 

Felettes szerv/jogorvoslat: Somogy Megyei Kormányhivatal 

Egyéb információk:  

Vonatkozó jogszabályok: 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 

A mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 

törvény 

 

6. Rendezvénytartási ügyek 

Az eljárás indítása: kérelemre. 

Az eljárás indítására jogosultak 
köre: 

Engedélyt azon rendezvényekre kell 
kérni, amelyeket tömegtartózkodásra 

szolgáló építményben, 
tömegtartózkodásra szolgáló 

helyiséget tartalmazó építményben 
(300 főnél nagyobb 

befogadóképességű helyiség, épület), 
illetve szabadan tartanak és ez 

esetben a résztvevők létszáma az 
1000 főt meghaladja. 

Ügyintézési határidő: 20 nap. 

Benyújtandó dokumentumok: Az engedély iránti kérelmet a zenés, 
táncos rendezvénynek helyt adó 
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építmény üzemeltetőjének, szabadtéri 
rendezvény esetében a rendezvény 

szervezőjének kell benyújtani 
formanyomtatványon. 

 Rendezvénytartási engedély 

kiadása iránti kérelem 
nyomtatvány 

 Zenés, táncos rendezvény 

megszűnésének bejelentése 
nyomtatvány 

A kérelemhez csatolandó okiratok: 

 biztonsági terv; 

 tűzvédelmi szabályzat 
(amennyiben ezt külön 

jogszabály kötelezővé teszi); 

 építmény, terület használatának 
jogcímét igazoló okirat 

(tulajdoni lap kivételével); 

 a zenés, táncos rendezvény 
gyakoriságáról, megtartásának 

napjairól, kezdésének és 
befejezésének időpontjáról szóló 

nyilatkozat. 

A kérelemhez csatolandó biztonsági 
terv tartalmazza: 

 a zenés, táncos rendezvény 
helyszínének alaprajzát, 

befogadóképességét és az oda 

való belépés és eltávozás 
rendjét; 

 a zenés, táncos rendezvény 
helyszínének baleset, elemi 

csapás, tömeges rendbontás 

esetére vonatkozó kiürítési, 
menekítési tervét; 

 a biztonsági követelmények 
érvényesítésében 

közreműködők tevékenységének 

leírását; 

 a biztonsági személyzet 
létszámát; 
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 az egészségügyi biztosítás 
feltételeinek meglétére 
vonatkozó utalást; valamint 

 szabadtéri rendezvények 
esetében viharos időjárás 
esetére vonatkozó intézkedési 

tervet. 

A rendezvénytartási engedély iránti 
kérelem eljárásában szakhatóságként 

részt vesz: 

 a megyei kormányhivatal 
népegészségügyi feladatkörében 

eljáró járási hivatala; 

 általános építésügyi hatóság, a 
sajátos építményfajta szerinti 

építésügyi hatóság vagy a 
műemlékeket engedélyező 

építésügyi hatóság (kivéve, ha a 
rendeltetésre vonatkozóan az 

engedély iránti kérelem 
benyújtását megelőző hat 

hónapon belül használatbavételi 
vagy fennmaradási engedély 

került kiadásra), 

 hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv helyi szerve, 

 városi rendőrkapitányság. 

 

Eljáró szerv: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 

Felettes szerv/jogorvoslat: Somogy Megyei Kormányhivatal 

Egyéb információk: Az engedély nem mentesíti az 

engedély jogosultját a tevékenység 
végzéséhez, illetve a meghatározott 

termékek forgalmazásához szükséges 
további, külön jogszabályban 

meghatározott feltételek teljesítése 
alól (pl.: működési engedély iránti 

kérelem, bejelentés kereskedelmi 
tevékenység végzésére, stb.). Az 

engedély iránti kérelem a 
kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 
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jogszabály szerinti működési engedély 
iránti kérelemmel, valamint 

bejelentéssel együtt is benyújtható. 

Az eljárás illetékmentes. 

Az engedélyt a zenés, táncos 
rendezvény helye szerinti 
települési önkormányzat jegyzője 

adja ki. 

Az engedély jogosultja a kérelem 
adataiban bekövetkezett változásokat 

haladéktalanul köteles bejelenteni a 
jegyzőnek. 

A tevékenység megszüntetését 
haladéktalanul be kell jelenteni a 
jegyzőnek. 

Az adatváltozással és 
megszüntetéssel kapcsolatos eljárás 
illetékmentes. 

Az üzemeltető, illetve a szervező 
kötelezettsége: 

 A zenés, táncos rendezvény 
szervezője felel a biztonsági 

tervben meghatározott előírások 
betartásáért. 

 A zenés, táncos rendezvény 

gyakoriságáról, megtartásának 
napjairól, kezdésének és 

befejezésének időpontjáról szóló 
nyilatkozatnak, a biztonsági 

tervnek és a tűzriadó tervnek a 
zenés, táncos rendezvény 

helyszínén a vendégek számára 
látható, hozzáférhető helyen 

történő elhelyezéséért, valamint 
az elektronikus tájékoztatásra 

szolgáló honlapján való 
közzétételéért az üzemeltető és 

a szervező felel. 

 A zenés, táncos rendezvény 
szervezője gondoskodik 

elsősegély nyújtására képzett 
személyzet helyszíni 

jelenlétéről. 
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A szervezőre, illetve a biztonsági 
személyzetre vonatkozó szabályok: 

 A zenés, táncos rendezvény 
biztosítását a zenés, táncos 

rendezvény és a helyszín 
jellegzetességeihez, valamint a 

helyszín befogadóképességéhez 
igazodó számú biztonsági 

személyzet végzi. 

 Ha a jóváhagyott biztonsági 
tervben a biztonsági személyzet 

létszáma a tíz főt eléri, akkor a 
biztonsági személyzet legalább 

egy tagjának 
biztonságszervezői, legalább 

három tagjának személy- és 
vagyonőr képzettséggel kell 

rendelkeznie. 

 A rendezvény szervezője, illetve 
a biztonsági személyzet tagja a 

képzettségét igazoló okiratot 
vagy annak másolatát a zenés, 

táncos rendezvény ideje alatt 

köteles magánál tartani és 
hatósági ellenőrzés esetén 

felmutatni. 

Vonatkozó jogszabályok: 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a 
zenés, táncos rendezvények 

működésének biztonságosabbá 
tételéről 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 

2017. évi CXXV. törvény a 
közigazgatási szabályszegések 

szankcióiról 

 

8. Mezőgazdasági termelők útdíj mentessége 

Az eljárás indítása: kérelemre. 

Az eljárás indítására jogosultak 
köre: 

Az a mezőgazdasági termelő, akinek 
lakóhelye vagy székhelye 
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Ságvár/Som/Nyim területén van. 

Ügyintézési határidő: 3 nap. 

Benyújtandó dokumentumok: kérelem formanyomtatvány. 

Eljáró szerv: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 

Felettes szerv/jogorvoslat: Somogy Megyei Kormányhivatal 

Egyéb információk: A kérelmező székhelye, vagy 
lakóhelye és a használatában lévő 
termőföld, tanya vagy telephelye 

közötti – autópálya kivételéve - útdíj-
köteles elemi útszakaszra a kérelmező 

üzemeltetésében lévő gépjárműre.  A 
útdíj-mentességre vonatkozó hatósági 

bizonyítvány kiadását július 1- é s 

november 30 közötti időszakra lehet 
kérni,  zöldsége, dinnye, gabonafélék, 

olajos magvak betakarításának 
időtartamára, legfeljebb 30 napra. 

Vonatkozó jogszabályok: A mezőgazdasági termelők által 
üzemeletetett gépjárművek útdíj 
fizetése alóli mentesülésének 

részletes szabályairól szóló 243/2013. 
(VI.30.) Kormányrendelet      

 

 

A hivatkozott jogszabályok az alábbi oldalon megismerhetőek: 

https://njt.hu/ 
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