
Ügyintézés 

 

ANYAKÖNYV 

 

Az anyakönyvvezető elsődleges feladatai: 
  

1.  vezetni a születési, a házassági és a halotti anyakönyvet, 
2.  közreműködni a házasságkötésnél, 
3.  intézni az anyakönyvi igazgatással összefüggő egyéb feladatokat, 
4.  szükség szerint közreműködni a családi események társadalmi 

megünneplésében, 
5.  részt venni az állampolgársági eljárásban [az állampolgárság megszerzésére 

irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó 
nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet, 
személyesen a kérelmező lakóhelye szerint illetékes települési (főváros kerületi) 
önkormányzat polgármesteri hivatala anyakönyvvezetőjéhez kell benyújtani, aki 
köteles a kérelmet öt napon belül felterjeszteni az állampolgársági ügyekért felelős 
miniszterhez]. 

  
Az anyakönyvvezető ügyfélfogadási rendje: megegyezik a Kirendeltség 
ügyfélfogadási rendjével. 
  
 

IPAR és KERSEKEDELEM 

 

 
Működési engedély igénylése 

  
Mire vonatkozik: 

Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet és az abban felsorolt 
tevékenységek. 
  
Mire nem vonatkozik: 

a vásáron és piacon történő árusításhoz, házaló kereskedés folytatásához, a közterületen történő 
árusításhoz, automatából történő ital-, vegyi áru-, dohánytermék árusításához. 
  
Eljárási illeték: 10.000,- Ft. 
  
Folyamat: 

A működési engedélyt a tevékenység folytatója a telephely fekvése szerint illetékes Polgármesteri 
Hivatalnál igényelheti. (5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11., 2. számú iroda, Tel.: 06 (68) 466-093.) Az 
eljárás megindításához ki kell tölteni egy kérelem formanyomtatványt (beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatalból). 

  
A kérelmet személyesen, a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. A működési engedély kiadásának 
ügyintézési határideje 30 nap. Ez alatt a Jegyző (szakhatósági engedélyek alapján) meghozza a kiadó v. elutasító 
határozatot. A határozatról minden érdekelt, aki az eljárásban részt vett, értesül. A jogerős működési engedélyt 
az üzletben kell tartani, és amennyiben ellenőrzésre kerül sor, azt be kell mutatni. 
  
Kitöltés 
  

A Működési engedély iránti kérelem formanyomtatványon meg kell jelölni: az üzlet címét, az üzlet 
tulajdonosát, illetve az üzlet használatának jogcímét (pl. bérlemény), a folytatni kívánt üzletköri 
tevékenységeket, első helyen feltüntetve az üzlet fő tevékenységi körét, az üzlet nyitvatartási idejét, 
hasznos alapterületét, az üzlet nevét, aminek utalnia kell a fő tevékenységre. 



  
Csatolandó 
  
A működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 
  
az üzlet működtetőjének vállalkozói igazolványát, vagy társasági alapító okiratot, cégbírósági végzést 
tevékenységi kör és telephely- és az aláírási címpéldányt (be kell mutatni), 
Az üzlet használatára vonatkozó igazolást (tulajdoni lapot) / ha az üzemeltető a tulajdonos /vagy, ha az 
üzlethelyiséget bérli a bérleti szerződést, stb. 
a szükséges szakhatósági hozzájárulásokat, 10.000 Ft-os illetékbélyeget. 
  

Működési engedély módosítása 
  
Feltételek: 

Ha a működési engedélyben rögzített valamely adatban változás történik, azt be kell jelenteni. Ha a 
kereskedő neve, cégneve, székhelye vagy statisztikai számjele megváltozik, a meglévő működési engedélyt 
módosítani kell. 
            Eljárási illeték: 3.000,-Ft. 

 
Ellenőrzés, működési engedély visszavonása 

Feltételek: 
  

A polgármesteri hivatal ügyintézője ellenőrizheti, hogy az üzlet a működési engedély szerint működik-e. 
Ha az üzlet úgy működik, hogy nincs működési engedélye, azt azonnal be kell záratni addig, amíg az üzemeltető 
megkapja a működési engedélyt. 

A működési engedély visszavonására kerül sor, ha az üzemeltető a jogszabályban foglalt előírásokat 
nem tartja be, a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, az üzletben engedély 
nélkül pénznyerő automatát működtetnek, a kereskedő a játékautomata bejelentési kötelezettségének 
nem tesz eleget. Az üzlet működésével összefüggő zajhatások miatt a lakósság nyugalmának sérelmére 
a hozott intézkedések (zajterhelési határérték figyelmeztetés ellenére ismételt túllépés) ellenére továbbra 
is fenn áll. 

  
Néhány működési engedélyhez kapcsolódó jogszabály: 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Tv., valamint a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV.5.) Korm. 
rend. 
  
 

FÖLDÜGYEK 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK 

 

 

 

Hajzer-Pajkó Alexandra kirendeltség-vezető 

e-mail cím: kirendeltseg-vezeto@nagybanhegyes.hu 
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