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Egyéb: Birtokvédelem 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

5:7. § [Birtokper] (1) bekezdése alapján 
tilos önhatalom esetén a birtokos az 

eredeti birtokállapot helyreállítását vagy 
a zavarás megszüntetését kérheti a 

bíróságtól. A Ptk. 5:8. § [Birtokvédelem 
a tényleges birtoklási helyzet alapján] 
(1) bekezdése alapján a birtokos egy 
éven belül a jegyzőtől is kérheti az 

eredeti birtokállapot helyreállítását vagy 
a zavarás megszüntetését 

- - Illetékmentes 

Önkormányzati 
igazgatás 

Településüzemeltetési 
ügyek 

A közterület használatával, a közterület 
foglalással, a közterület rendeltetésétől 
eltérő használatával kapcsolatos ügyek.  

- - Illetékmentes 

Az önkormányzati beruházásokkal, 
közterületi felújítási, karbantartási, 

hibaelhárítási feladatokkal kapcsolatos 
ügyek, a helyi közösségi közlekedés 

szervezésével összefüggő kérdések, a 
közhasznú szerződés alapján ellátásra 
kerülő feladatokkal kapcsolatos ügyek, 

közvilágítás üzemeltetésével és 
bővítésével kapcsolatos ügyek. 

Közterület tisztán tartásával, 
felügyeletével, hulladék elhelyezésével, 

gyűjtésével, szállításával, valamint a 
köztemetőkkel kapcsolatos ügyek. 

- - 

A közterület használat engedélyezési eljárás 3.000,-Ft összegű eljárási 
illetékét Pápa Város Önkormányzata Államigazgatási eljárási illeték 
beszedési számlájára (számlaszám: 11748045-15429410-03470000) 

kell befizetni. (A közlemény rovatba az ügyfél nevét, 
lakcímét/székhelyét kérjük feltüntetni. A közterület használati díját, a 
határozatban meghatározott összegben, Pápa Város Önkormányzata 
11748045-15429410 számú költségvetési elszámoló számlájára kell 

befizetni. A közlemény rovarba a határozat számát és a befizető nevét 
kérjük feltüntetni. 

Önkormányzati 
igazgatás 

Kereskedelmi ügyek 

Kereskedelmi tevékenységgel, 
szálláshely szolgáltatással, nem üzleti 

célú közösségi és szabadidős 
szálláshelyszolgáltatással, vásárokkal, 

piacokkal, bevásárlóközpontokkal, zenés 
táncos rendezvények működésével és 
biztonságosabbá tételével kapcsolatos 

ügyek. 

- - Illetékmentes 
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Ipari tevékenységgel 
kapcsolatos ügyek 

Telephelyek nyilvántartásával 
kapcsolatos ügyek 

- - 

Bejelentés-köteles ipari tevékenység illetékmentes. 
 
Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén az eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjat (5.000 Ft) Pápa Város Polgármesteri 
Hivatala számlájára (számlaszám: 11748045- 15734178) kell befizetni. 
Az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét, székhelyét 
(és ha már van, akkor ügyszámát) fel kell tüntetni. 
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Települési zöldterületi 
ügyek 

Zöldterületek (parkok, játszóterek) 
létesítésével, fenntartásával kapcsolatos 

ügyek. 
- - 

A nyomtatványon feltüntetett 3.000 Ft. illetéket Pápa Város 
Önkormányzata Hatósági eljárási illeték beszedési számlájára 

(számlaszám: 11748045-15429410-03470000) kell befizetni. Az 
átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét, székhelyét (és 

ha már van, akkor ügyszámát) fel kell tüntetni. 

Önkormányzati 
igazgatás 

Egyéb: Zajforrás 
zajkibocsátásának 
megváltozásának 

bejelentésére 

A felsorolt ügytípusok által le nem 
fedett ügyek. 

- - Illetékmentes 

Önkormányzati 
igazgatás 

Egyéb: kút 
használatbavételi 
(üzemeltetési) és 

fennmaradási 
engedélykérelem 

A felsorolt ügytípusok által le nem 
fedett ügyek. 

- - Illetékmentes 


