Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

Illetékbélyeg helye

8778 Új udvar, Petőfi u. 2.
Tel./Fax: 93/360-201

Email: igazgatas.ujudvar@z-net.hu

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló
57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet alapján

 BEJELENTÉS IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL
(az 57/2013. II. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti bejelentés-köteles tevékenység(ek), vagy a telepengedély köteles tevékenység(ek)nek a 2. § (2) bekezdés szerinti mentessége esetén – 3.000.- Ft illeték)

 TELEPENGEDÉLY KIADÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM
(az 57/2013. II. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti telepengedély-köteles tevékenység(ek), ha
nincs a 2. § (2) bekezdés szerinti mentesség – illeték 5.000.- Ft)

A telep:

 új (tervezett)

 működő

 adatmódosítás

Mit módosít?

 Tevékenység  Üzemeltető (jogutódlás)  Üzemeltető (egyéb adat)  Telep adatai
I.

Az ipari tevékenység végzőjének adatai:

1.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………...
1.2. Székhelye: ……………………helység…………………közterület neve ………...jellege……sz.
1.3. Cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ………………………………
A bejelentés/engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselő:
neve:……………………………………telefon…………………………fax………………………...
címe:……………………….helység………………….közterületneve……………jellege…………sz.
II.

A telep adatai:

1.
1.1.

Telep:
tulajdonosa:………………………………………………………………………………........

1.2.

címe:……………………………………………………………….…………………………..

1.3.

helyrajzi száma:…………………………………………………..……………………………

1.4.

használatának jogcíme:……………………………………………………………………......

2

2.

Telephelyen folytatni kívánt ipari tevékenység (ek) Korm. rendelet szerinti:
sorszáma:

megnevezése:

engedély köteles (igen/nem)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.
A
B

Az ipari tevékenységgel összefüggésben a telepen használnak-e:
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést
 igen
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető, vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt
 igen

 nem
 nem

Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket

E

 igen  nem
Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy annál nagyobb
villamos feszültségű villamos berendezést, rendszert
 igen  nem
Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós, vagy cseppfolyósított, illetve sűrített-gáz üzemanyagtöltő berendezést
 igen  nem

4.

Üzemeltetés (nyitva tartás) időtartama, műszakonként, naponta:

C
D

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

5.
Mellékletek, csatolt mellékletek száma összesen:
db.
 Cégbejegyzés/cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány/igazolás másolata,  aláírási címpéldány
 Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó
igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a jelen kérelem 3. pont A)–E) pontjában felsoroltakkal kiegészített példánya-telepengedély kérelem esetében
 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel, illetve fennmaradási egyben
használatbavételi engedély.[R.2.§ (2)/bb]
 Környezetvédelmi tervfejezet-telepengedély kérelem esetében
 Érvényes korábbi telepengedély

Kelt: …………………………………………..201... év ………………hó ……..nap
……….………..…………………
cégszerű aláírás/bélyegző

