Telephely engedélyezési eljárási és bejelentési űrlap
Készült az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÖLTI KI:
A BEADVÁNY IKTATÓSZÁMA:…………………….………… AZ IKTATÁS KELTE: …………… - …….. - ……..
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:…………………………………..
A TELEPHELY ÖVEZETI BESOROLÁSA:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
A TEVÉKENYSÉG AZ ÖVEZETI BESOROLÁS SZERINT FOLYTATHATÓ
IGEN
NEM
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET:

IGEN

NEM

MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLL:

IGEN

NEM
…………………………………………..
ÜGYINTÉZŐ

ELJÁRÓ HATÓSÁG:
ABONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2740 ABONY, KOSSUTH TÉR 2.
TEL.: 53/360-049, FAX: 53/360-064

A BEADVÁNY TÁRGYA:
BEJELENTÉS IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL
Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti bejelentés-köteles
tevékenység(ek), vagy telepengedély köteles tevékenység(ek)nek a 2§ (2) bekezdés
szerinti mentessége esetén
TELEPENGEDÉLY KIADÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM
A 57 / 2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti telepengedély-köteles tevékenység esetén,
ha nincs a 2§ (2) bekezdés szerinti mentessége

A TELEP:
ÚJ (tervezett)

MŰKÖDŐ (utólagos regisztráció)

MŰKÖDŐ (adatmódosítás)

MÓDOSÍTÁS ESETÉN A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA:
TEVÉKENYSÉG
ÜZEMELTETŐ ( telep használatára jogosult személyében történt változás)
ÜZEMELTETŐ EGYÉB

TELEP EGYÉB
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1. AZ IPARI TEVÉKENYSÉG VÉGZŐJÉNEK ADATAI
1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság (Bt. Kkt. stb.) 3. Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelephelye 4.
Egyéni vállalkozó
1.2. Rövid neve: ............................................................................................................................
1.3. Neve: .....................................................................................................................................
1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme:
…..………………………..……..(helység)…....….…………………………………..(közterület neve)
…………………..(közterület jellege) ………………………………..(házszám)
1.5. Cégjegyzékszáma / Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:……………….………………..………...
2. A TELEP ADATAI
2.1. Tulajdonosa:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2.2. Címe:
…..………………………..……..(helység)…....….…………………………………..(közterület neve)
…………………..(közterület jellege) ………………………………..(házszám)
2.3. Helyrajzi száma:.....................................................................................................................
2.4. Használatának jogcíme: 1. Tulajdonos 2. Társtulajdonos 3. Bérlő 4. Haszonélvező,
5. Egyéb: .......................................................................................................................................
2.5. A TELEPEN FOLYTATNI KÍVÁNT IPARI TEVÉKENYSÉGEK
Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez 2. melléklet szerinti kódszám és tevékenység megnevezés

____
____
____
____
____
____
____
____

|
|
|
|
|
|
|
|

2.6. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
a) Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést
igen
nem
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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 50kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos
berendezést, rendszert
igen
nem
e) Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve
sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést:
igen
nem
2.7. A telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének
megjelölésével:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2.8 Környezetvédelmi tervfejezet1

1

Kitöltése csak telepengedélyezési eljárás esetén kötelező!
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3. MELLÉKLETEK
3.1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére
(bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével)
3.2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve a közös tulajdon esetében a
tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
Nyilatkozat
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Nyilatkozom, hogy a telepem
• ipari területként nyilvántartott területen található
igen
nem
• nem ipari területen található, azonban a telepként szolgáló építmény vagy építményen
önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál
nem régebbi jogerős és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási
engedéllyel rendelkezik
igen
nem,
műemléki védelem alatt áll

igen

nem,

Az eljárás gyorsítása érdekében megadom telefonszámomat: _________________________
levelezési címemet: __________________________________________________________,
e-mail címemet: ____________________________@_______________________________

Tudomásul veszem, hogy a bejelentés-köteles tevékenységemet a bejelentést követően
folytathatom, melyre 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.) Korm.
rendelet előírásai az irányadók.
Kelt: __________________ 20____._______________._____.

_______________________
Bejelentő, kérelmező aláírása
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