Barcs Város
Címzetes Főjegyzőjének
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Tel.: 82/463-081, 565-961

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) bekezdésének b) pontja szerinti mentessége esetén

 Telepengedély kiadására irányuló kérelem
Az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti telepengedély-köteles tevékenységek, amennyiben
nem áll fenn a 2. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti mentesség


Módosítás jellege: 
A telep jellege:

új (tervezett)
tevékenység

 működő (utólagos regisztráció) 
 üzemeltető (jogutódlás)


működő (adatmódosítás)
üzemeltető egyéb



telep egyéb

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
1. Az ipari tevékenység végzőjének
1.1. neve:
___________________________________________________________________________
1.2. székhelye:

 ______________________________________________ város/község

_______________________________közterület__________közt.jelleg _____hsz.____ép.___lh.____em.___ajtó
1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma: _______________________________________

II. A telep adatai
1. A telep
1.1. tulajdonosa: ____________________________________________________________________________
1.2. címe:

 ___________________________________________________________város/község

___________________________közterület___________közt.jelleg _____hsz.____ép.___lh.____em.___ajtó
1.3. helyrajzi száma: _______________________________
1.4. használatának jogcíme:



tulajdonos





egyéb: ____________________________________________

társtulajdonos

 bérlő

 haszonélvező

2. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek)
1.
2.
3.
4.
5.

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést

a)

 igen  nem

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes

c)

folyadék tárolására szolgáló tartályt

 igen  nem

ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket

 igen  nem

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű

 igen  nem

villamos berendezést, rendszert
nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított,

e)

illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő berendezést?

 igen  nem

4. A telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

5. Környezetvédelmi tervfejezet (telepengedély kiadására irányuló kérelem esetén)

III. Csatolt iratok




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

Telepengedélyhez a fentieken túl



a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a jelen melléklet II. pont 3. alpont a)-e) alpontjában
felsoroltakkal kiegészített példánya (telepengedély kiadására irányuló kérelem esetén

Nyilatkozom, hogy a telep

-

a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen található
 igen  nem

-

nem ipari területen található, azonban a telepként szolgáló építmény vagy építményben az
önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál
nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve
fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
 igen  nem

________________________,



év



hó

 nap

… …………………………
Név nyomtatott betűvel

..……………………………….
aláírás, bélyegző
Tel. :………..………………..

Záradék:
A bejelentést tudomásul vettem és …………..…….…. számon a nyilvántartásba
bejegyeztem.
Kelt: ……….……, ………év…………….….… hó …... nap
Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző
nevében és megbízásából:
…..………………………….……………..
Basics Krisztiánné dr.
vez.tanácsos
P.H.

