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Iktatószám: 

KÉRELEM
telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyezésére
(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) 4. számú melléklete alapján

Új kérelem
vagy
Adatváltozás Kérjük a megfelelőt szíveskedjenek aláhúzni. Adatváltozás esetén kérjük, hogy az I. pont kitöltését követően csak a megváltozott adatokat szíveskedjenek feltüntetni, és a kérelmet aláírni.


Az ipari tevékenység végzőjének adatai

Az ipari tevékenység végzőjének neve, címe, elérhetőségei:
neve:…………………………………..……………………….………………………………..............
címe/székhely címe:………………………………….…………………………………………….…...
telefonszáma (ezen adat megadása nem kötelező): ……………...……………………………………..
telefax száma (ezen adat megadása nem kötelező): ……………...……………………………………..
e-mail címe (ezen adat megadása nem kötelező): ……………...……………………………………….

	Az ipari tevékenységet végző cégjegyzékszáma: ………………………………………………

egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ………………………………………………….…….

II. A telep adatai

1. Telep
1.1. tulajdonosa: ………………………………………………………………………………….
1.2. címe:………………………………………………………………………………………….
1.3. elnevezése: …………………………………………………………………………………...
1.4. helyrajzi száma: ……………………………
1.5. használatának jogcíme: ………………………………………………………………...……..
1.6. Az üzlet nyilvántartási száma Adatváltozás bejelentése esetén kitöltendő!: ………………………………………………………..

III. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenységek
Az ipari tevékenység megnevezése és sorszáma a Korm.rendelet 1. számú melléklete alapján:

tevékenység megnevezése
sorszám



























IV. Az ipari tevékenységet végző nyilatkozata arról, hogy az ipari tevékenységgel összefüggésben a telepen használnak-e: (a megfelelőt kérjük aláhúzni)

Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést
igen	nem

	Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt

igen	nem

	Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket

igen	nem

	Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert

igen	nem

	Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz üzemanyagtöltő-berendezés

igen	nem

V. Üzemeltetés (nyitva tartás) időtartama, műszakonként, naponta 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap


A kérelemhez csatolt iratok: (a megfelelőt kérjük aláhúzni.)

	Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímére (pl. bérlet) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) (pl. bérleti szerződés);

Csatolom       -	    nem csatolom       -   	saját tulajdon

	Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

Csatolom       -	    nem csatolom       -   	nincs haszonélvező

	Közös tulajdonban álló telep esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Csatolom       -	    nem csatolom       -   	nincs tulajdonostárs

	Környezetvédelmi tervfejezet


	Hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a kérelem IV. pontjában felsoroltakkal kiegészített példánya


	Igazgatási szolgáltatási díj (5.000 Ft) megfizetéséről szóló bizonylat másolata (bankszámla kivonat másolata, készpénzátutalási megbízás feladóvevényének másolata).





Bánk, 20..…. év …………….hó……….nap

	……………………………………
	a kérelmező aláírása és bélyegzője



