5 000 FT IGAZGATÁSI
SZOLGÁLTATÁSI DÍJ
(átutalással vagy a hivatal
pénztárában történő
befizetéssel teljesíthető)

Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének
6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
tel. szám/fax: 63/364-800

KÉRELEM
telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez
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 (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján

1. AZ IPARI TEVÉKENYSÉG VÉGZŐJÉNEK ADATAI
Neve:……………………………………….………………………………………………….
Székhely címe:

……………….helység ………….…...……utca ........... házszám

Cégjegyzékszám / vállalkozó nyilvántartási száma: ..............................................................
Tel. szám, e-mail cím :………………………………………..………………………………..
2. A TELEP ADATAI
Tulajdonosa: ……………………….……….………………..………………..………………
Telep címe:

……………….helység ………….…...……utca ........... házszám

Helyrajzi száma: ……………………………
Használatának jogcíme: 1. Tulajdonos 2. Társtulajdonos 3. Bérlő 4. Haszonélvező
5. Egyéb ……………………………………………….…….
3. A TELEPEN FOLYTATNI KÍVÁNT IPARI TEVÉKENYSÉGEK


tevékenység sorszáma és megnevezése a Korm. rendelet 2. melléklet alapján:

Sorszám

Tevékenység

4. AZ IPARI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A TELEPEN
HASZNÁLNAK-E
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó
 igen  nem
4.1
berendezést
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy
 igen  nem
4.2
veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt
4.3 Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket
Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb
feszültségű villamos berendezést, rendszert
Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy
4.5
cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz üzemanyagtöltő-berendezés
4.4

 igen  nem
 igen  nem
 igen  nem

5. TELEP ÜZEMELTETÉSÉNEK IDŐTARTAMA, MŰSZAKONKÉNT, A NAPI
MUNKAVÉGZÉS IDEJÉNEK MEGJELÖLÉSÉVEL
Hétfő

Csütörtök

Kedd

Péntek

Szerda

Szombat
Vasárnap

6. KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET: A környezetvédelmi tervfejezet bemutatja
a tervezett létesítmény (építmény, technológia, berendezés, kármentesítés, kockázat
elemzés, intézkedés, stb.) környezeti elemekbe történő lehetséges kibocsátásait és
azoknak az emberre, élővilágra és élettelen környezetre várható hatásait.
7. NYILATKOZATOK
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a bejelentés benyújtása hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a bejelentést
elbíráló hatóság adataimat kezelje, illetve továbbítsa.
8.

MELLÉKLETEK

 a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak kérelem 3. alpont a)-e)
alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya (amit használnak az ipari
tevékenységgel összefüggsében a 3. pontban lévők közül)
 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 tulajdonos
társ hozzájárulását igazoló okirat
 vállalkozói igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat, aláírási
címpéldány, meghatalmazás
Kelt….………..…..……, ….…..év…………….hó……..nap
………………..………………………..
Cégszerű aláírás (bélyegző)

Telepengedély-köteles tevékenységek
a Korm. rendelet 2. melléklete alapján
1. acélcsőgyártás
2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása
3. dohánytermék gyártása
4. egyéb gumitermék gyártása
5. égetett agyag építőanyag gyártása
6. festék, bevonóanyag gyártása
7. fémalakítás, porkohászat
8. fémfelület-kezelés
9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
11. habarcsgyártás
12. kőolaj-feldolgozás
13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás
15. mész-, gipszgyártás
16. műanyag építőanyag gyártása
17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
19. nemesfémgyártás
20. papír csomagolóeszköz gyártása
21. papírgyártás
22. ólom, cink, ón gyártása
23. ragasztószergyártás
24. rézgyártás
25. szálerősítésű cement gyártása
26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
27. tapétagyártás
28. tisztítószer gyártása
29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
30. vegyi szál gyártása
31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

