Telephely engedélyezési eljárási és bejelentési űrlap

Illetékbélyeg helye:

Készült az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján
Telep engedélyezés igazgatási-szolgáltatási díja: 5.000 Ft
Bejelentés-köteles ipari tevékenység illetéke: 3.000 Ft

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.: 53/360-135, 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
Az 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

1. AZ IPARI TEVÉKENYSÉG VÉGZŐJÉNEK ADATAI
1
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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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Abonyi Polgármesteri Hivatal
Telefon: (53) 360-135
Fax: (53) 360-064
E-mail: abony@abony.hu

H-2740 Abony
Kossuth tér 1.

Nyilatkozat
személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséről
Az érintett neve: ____________________________________________________________
Születési hely, idő: ___________________________________________________________
Anyja neve:_________________________________________________________________
Lakcím:____________________________________________________________________
Telefonszám:________________________________________________________________
E-mail cím:_________________________________________________________________
Egyéb személyes adatok:______________________________________________________
az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét,
tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes adataim
kezeléséhez. a következő adatkezelő / adatfeldolgozó számára:
Adatkezelő neve: Abonyi Polgármesteri Hivatal
Székhelye:2740 Abony, Kossuth tér 1.
Adatvédelmi tisztviselője: Bendáné Dr. Gáspár Anita aljegyző
Az adatkezelés célja: Telepengedély iránti kérelem során szükséges az adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a)
pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett az igénybejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes
adatainak kezeléséhez.
Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a
visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg.
Az érintett adatok tárolásának időtartama:
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, vagy az ügyre irányadó ágazati
jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidő időtartamáig, azt követően pedig az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.(XII.28.) BM. rendeletben meghatározott
időtartamig.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletének értelmében Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az
adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
panaszt benyújtani.
További információk Abony város honlapján (www.abony.hu) elérhető Adatkezelési
tájékoztatóban olvashatók.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim
fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül
beleegyezésemet adom.
Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
aláírás

