
 

Ügykör megjelölése Telefonszám 

 
Kereskedelmi igazgatás 

 
Zenés, táncos rendezvények engedélyezése 

 
Vendéglátó üzletek eltérő éjszakai nyitva 

tartásának engedélyezése 
 

 
 

76/512-214 
76/512-215 

 
Iparigazgatás (telepengedély/- bejelentés) helyi 

albérleti és lakbértámogatás, első lakáshoz jutók 
támogatása, jelzálogtörlési engedély 

 
 

A termőföldre vonatkozó elővásárlási és 
előhaszonbérleti jog kapcsán felmerült 

feladatok ellátása 
 

 
76/513-593 

 
 
 
 

76/512-247 

 
Állattartási, állatvédelmi ügyek 

 

 
76/512-232 

 
Ingatlanközvetítők, ingatlanvagyon-értékelők és -

közvetítők nyilvántartása 
 

 
76/513-513/2401 mellék 

 
Vásárt rendezők, piacfenntartók és 
bevásárlóközpontok nyilvántartása 

 

 
76/512-215 

 
Fakivágási engedély 

 

 
76/512-268 

 
Vándorméhészet be- és kijelentése  
Hatósági bizonyítványok kiállítása 

 

 
76/513-572 

 
Talált tárgyak kezelése 

 

 
76/512-232 

 
Növényvédelmi hatósági feladatok ellátása 

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
 

 
76/512-268 

 
Birtokvitás ügyek 

 

 
76/513-557 

 



 

Jogszabályok 

 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI törvény.  

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 

- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. 

(III. 8.) Korm. rendelet 

- a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV. 26.) 

önkormányzati rendelet 

- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 

és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

- a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvény 64/A. §-64/D. § 

- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 

ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő 

végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. 

(499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) 

Korm. rendelet 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény 

- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 

Korm. rendelet 

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

- a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 

8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 

- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 

- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 

31.) Korm. rendelet   

- a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről 

és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 

- a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 

- a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli 

mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 

- a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

- az elővásárlási és az 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 

- a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló 173/2003. 

(X.28.) Korm. rendelet 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

- a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 

- a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 

közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 



szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 

- az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és 

mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet 

- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzmeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. 

rendelet 

- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők 

indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 17/2015. (II. 16.) Korm. 

rendelet 

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/1999. (XII.20.) 

önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzat támogatások helyi rendszeréről 

 


