Tájékoztató az ellenőrzött bejelentésről!
A Magyar Közlöny 104. számában megjelent a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet, mely a veszélyhelyzet
alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről.
A szabályozás célja, hogy a kérelmezett tevékenység bejelentéssel is végezhető legyen, az engedély alapján
gyakorolható tevékenységek ún. ellenőrzött bejelentés alapján legyenek gyakorolhatók.
Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek
minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap
szolgáltatás útján, valamint e-mail útján megtett bejelentés is.
A rendelet hatálya alól kivett ügyek
1. Anyakönyvi engedélyezés
2. Határrendészeti engedélyezések
3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári
légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek
4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás
alapján történő engedélyezése
5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.
29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások
6. Vezetékjog engedélyezés
7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti
ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő
engedélyezési eljárások
8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek,
valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
10. Földügyi és földforgalmi eljárások
11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások
14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági
engedélyezések
15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások
16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és
növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
18. Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások
Az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések tekintetében az alábbi email címen tehető meg a bejelentés: iszka.jegyzo@axiannet.hu.
Kérjük, hogy a bejelentés küldésekor a „visszajelzés kérése” opciót jelöljék meg.
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