Témacsoport
megnevezése
Önkormányzati
igazgatás

Önkormányzati
igazgatás

Önkormányzati
igazgatás

Ügytípus megnevezése

Egyéb:
Birtokvédelem

Településüzemeltetési
ügyek

Kereskedelmi ügyek

Ügytípus rövid leírása

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

Adatmező
igények
(Metaadatok)

-

Elektronikus fizetés módja

Kötelező/
opcionális

-

banki átutalás
a közleményrovatban az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye,
valamint
az eljáró hatóság felhívása esetén az ügyszám feltüntetésével
számlaszám:
11748045-15734178
A közterület használati szerződésben meghatározott összeget
Pápa

Város

Önkormányzata 11748045-15429410

számú

költségvetési elszámoló számlájára kell befizetni.
-

-

Közlemény rovatba a szerződésszámot és a befizető nevét
kérjük feltüntetni.

Kereskedelmi tevékenységgel, szálláshely szolgáltatással, telephelyek
nyilvántartásával kapcsolatos, a nem üzleti célú közösségi és szabadidős
szálláshely-szolgáltatókkal kapcsolatos ügyek.

A formanyomtatványban meghatározott, 3.000,- Ft összegű
eljárási illetéket Pápa Város Önkormányzata 1174804515429410 számú költségvetési elszámolási számlájára kell
-

-

befizetni.
Közlemény

rovatba

a

befizető

neve,

megnevezése,

cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelői
regisztrációs száma.

Témacsoport
megnevezése
Önkormányzati
igazgatás

Önkormányzati
igazgatás

Önkormányzati
igazgatás

Ügytípus
megnevezése
Adó:
Jogorvoslatok

Adó:
Jogorvoslatok

Egyéb:
Közterületfelügyelet
hatáskörébe
tartozó ügyek :
Elszállított
járművek

Ügytípus rövid leírása

Végrehajtási kifogás: A végrehajtási eljárás során az elsőfokú adóhatóság
által foganatosított törvénysértő intézkedés vagy intézkedés
elmulasztása ellen az adós, a behajtást kérő, a behajtást kérő hatóság,
illetve az, akinek a végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti - a
sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásának tudomására jutásától
számított 15 napon belül végrehajtási kifogást terjeszthet elő. A
végrehajtási kifogást a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásától
számított legfeljebb 6 hónapon belül lehet előterjeszteni.
Fellebbezés: A végrehajtási eljárás során az elsőfokú adóhatóság által
hozott végzésekkel szemben adózó önálló fellebbezéssel élhet.
Önálló fellebbezésnek van helye az adóhatóság végrehajtási eljárása
során az Avt. vagy a Vht. alapján hozott, a végrehajtási kifogás
előterjesztési határidejének elmulasztása miatt benyújtott igazolási
kérelmet elutasító, a végrehajtási kifogást visszautasító és a
végrehajtási kifogást elbíráló végzés ellen.
A lakossági bejelentés alapján, vagy hatósági észlelés alapján hivatalból
indult eljárás során a hatóság - hatósági ellenőrzést követően - teljesítési
határidő kitűzésével kötelezi a gépjármű üzembentartóját a feltárt
szabálytalanságok megszüntetésére. A határidő eredménytelen elteltét
követően a gépjármű lefoglalását foganatosítja, őrzött telephelyre
szállítja.
A gépjármű kiváltása a szállítási és tárolási díj megfizetését követően
történhet.

Adatmező
igények
(Metaadatok)

Kötelező/
opcionális

Elektronikus fizetés módja

PVÖ államigazgatási eljárási illeték beszedési számla: 1174804515429410-03470000
Összeg: 5000,- HUF
Közlemény rovatban feltüntetni: adószám/adóazonosító

-

-

-

PVÖ államigazgatási eljárási illeték beszedési számla: 1174804515429410-03470000
Összeg: határozat szerint
Közlemény rovatban feltüntetni: adószám/adóazonosító

Elszállítás, tárolási díja,
Szállítás: 12.000.-ft+áfa
-

-

Tárolás: 500.-ft/nap+áfa
Számla sz.: 11748045-15734178

Témacsoport
megnevezése
Önkormányzati
igazgatás

Ügytípus
megnevezése
Kereskedelmi
ügyek

Ügytípus rövid leírása

Adatmező
igények
(Metaadatok)

Kötelező/
opcionális

Kereskedelmi tevékenységgel, szálláshely szolgáltatással, telephelyek
nyilvántartásával kapcsolatos, a nem üzleti célú közösségi és szabadidős
szálláshely-szolgáltatókkal kapcsolatos ügyek.

Elektronikus fizetés módja

Bejelentés-köteles ipari tevékenység esetén az alapeljárás
illetékét (3.000,- Ft) Pápa Város Önkormányzata Hatósági
eljárási illeték beszedési számlájára (számlaszám: 1174804515429410-03470000)

kell

befizetni.

Az

átutalás

közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét, székhelyét (és ha
-

-

már van, akkor ügyszámát) fel kell tüntetni.
Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén az eljárásért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat (5.000 Ft) Pápa Város
Polgármesteri Hivatala számlájára (számlaszám: 1174804515734178) kell befizetni. Az átutalás közleményrovatában az
ügyfél nevét, lakcímét, székhelyét (és ha már van, akkor
ügyszámát) fel kell tüntetni

Önkormányzati
igazgatás

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

Egyéb

A felsorolt ügytípusok által le nem fedett ügyek.

igazgatás
-

-

A környezetvédelmi alapeljárás illetékét (5.000,- Ft) 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

Témacsoport
megnevezése

Ügytípus megnevezése

Ügytípus rövid leírása

Adatmező
igények
(Metaadatok)

Kötelező/
opcionális

A felsorolt ügytípusok által le nem fedett ügyek.

Elektronikus fizetés módja

Önkormányzati

Egyéb:

igazgatás

Zajforrás

Önkormányzata Hatósági eljárási illeték beszedési számlájára

zajkibocsátásának

(számlaszám: 11748045-15429410-03470000) kell befizetni. Az

megváltozásának

A környezetvédelmi alapeljárás illetékét (5.000,- Ft) Pápa Város

-

-

bejelentésére
Önkormányzati

Egyéb:

igazgatás

kút

székhelyét (és ha már van, akkor ügyszámát) fel kell tüntetni.
A felsorolt ügytípusok által le nem fedett ügyek.

Az alapeljárás illetékét (3.000,- Ft) Pápa Város Önkormányzata

használatbavételi

(üzemeltetési)

átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét,

és

Hatósági eljárási illeték beszedési számlájára (számlaszám:
-

-

11748045-15429410-03470000) kell befizetni. Az átutalás

fennmaradási

közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét, székhelyét (és ha

engedélykérelem

már van, akkor ügyszámát) fel kell tüntetni.

