BEJELENTÉS / ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM1
az ipari tevékenység folytatásához
az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján

I.

Az ipari tevékenység végzőjének adatai:

1. Az ipari tevékenység végzőjének
1.1 neve: ...............................................................................................................................................
1.2 székhelye: ......................................................................................................................................
1.3 cégjegyzékszáma / vállalkozói nyilvántartási száma:....................................................................

II.

Telep adatai

1. Telep
1.1 tulajdonosa: ....................................................................................................................................
1.2 címe: ...............................................................................................................................................
1.3 helyrajzi száma: …………………….. 1.4 használatának jogcíme2: .............................................
2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):
(Az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1., ill. 2. melléklete szerinti megnevezés)

2.1 .......................................................................................................................................................
2.2 .......................................................................................................................................................
2.3 .......................................................................................................................................................
2.4 .......................................................................................................................................................
2.5 .......................................................................................................................................................
3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
a.) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést:
Igen / Nem
b.) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására
szolgáló tartályt:
Igen / Nem
c.) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket:
Igen / Nem
d.) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos
berendezést, rendszert:
Igen / Nem
e.) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrített-gáz
üzemanyagtöltő-berendezést:
Igen / Nem

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:
Délelőtt

Délután

Éjszaka

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
.............................................................................................................................................................
5. Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén környezetvédelmi tervfejezet
.............................................................................................................................................................
III.

Csatolt okiratok:

□ Nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.)
vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével)

□ Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okirat (nyilatkozat)

□ 6 hónapnál nem régebbi jogerős és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási
engedély (nem ipari területen telepengedély-köteles tevékenység végzése esetén)

□ Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
Az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság képviselőjének, meghatalmazottjának
Neve: …………………………………….………. Telefonszáma: ……………………………………….
Tudomásul veszem, hogy a tevékenység végzését a helyi építési szabályzat megvizsgálása alapján a
Jegyző megtilthatja.
Bejelentés-köteles tevékenység esetén a tevékenység megkezdhető a bejelentést követően, a
szakhatóságok a feltételek meglétét utólag vizsgálják.
Telepengedély-köteles tevékenység esetén az ipari tevékenységet csak jogerős vagy végleges
telepengedély birtokában lehet folytatni.
Tét, 201……………………..………..
……………………………………
bejelentő aláírása (bélyegzője)
Eljáró hatóság tölti ki!
A fenti telepet a ……………………/201….. nyilvántartási számon a nyilvántartásba a mai
napon felvezettem.
Tét, 201…………………………………..

1

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző nevében és megbízásából:
….……………………………………….
ügyintéző

Kérjük, hogy a nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan szíveskedjenek kitölteni. Amennyiben az adatok részére nincs elég hely,
pótlapot szíveskedjenek becsatolni.
2
Megfelelőt kérjük beírni: tulajdon; társtulajdon; bérlemény; haszonélvezet; használat; egyéb……………..

