BAKONYSZENTKIRÁLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

 KÉRELEM telepengedély kiadásához
 BEJELENTÉS üzemeltető váltásról
 ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉS
I Az ipari tevékenység végzőjének adatai
Neve .................................................................................................................................................
Címe, székhelye ...............................................................................................................................
Cégjegyzék száma / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma...........................................................
Statisztikai száma .............................................................................................................................
Bejelentő ügyintézőjének neve, telefonszáma, e-mail címe ............................................................
..........................................................................................................................................................
II. A telep adatai
1. Címe .............................................................................................................................................
1.1.Helyrajzi száma ..........................................................................................................................
1.2. Tulajdonosa ...............................................................................................................................
1.3. Használat jogcíme .....................................................................................................................
1.4. A telep korábbi üzemeltetője, végzett tevékenység ..................................................................
..........................................................................................................................................................
2. A telepen folytatni kívánt tevékenység(ek)1 ................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó
nyomástartó berendezést:

igen / nem

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

igen / nem

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós,
illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő berendezést:

igen / nem

Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével
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Az 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján
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Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Egyéb nyilatkozat a tevékenység folytatásával kapcsolatban: ...............................................................
.......................................................................................................................... ………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Csatolandó okiratok (másolatban)
A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a jelen kérelem II. pont 3. alpont a)-e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
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 tulajdonos esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
környezetvédelmi tervfejezet
vállalkozói igazolvány, vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé
aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás
5.000,- forint igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás (Nyugat Takarék Szövetkezetnél vezetett 59300364-11025643 számla javára, közlemény: TELEPHELY ENG)
…………………………………., 20…. év ………………….hónap ……napján
...............................................................
bejelentő, kérelmező aláírása (bélyegzője)
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Telepengedély-köteles tevékenységek
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

Tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez, illetve szakhatósági állásfoglalásához kötött tevékenységek
I. Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek
1. egyéb gumitermék gyártása
2. festék, bevonóanyag gyártása
3. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása
4. kőolaj-feldolgozás
5. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
6. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
7. műanyag építőanyag gyártása
8. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
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9. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása,
raktározása, tárolása
10. papírgyártás
11. ragasztószergyártás
12. tapétagyártás
13. tisztítószer gyártása
14. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
15. vegyi szál gyártása
II. Ellenőrzéshez kötött tevékenységek
1. egyéb bútor gyártása
2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása
3. egyéb papír-, kartontermék gyártása
4. épületasztalos-ipari termék gyártása
5. falemezgyártás
6. fűrészárugyártás
7. gépjárműjavítás, karbantartás
8. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
9. hangszergyártás
10. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
11. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
12. illóolajgyártás
13. irodabútor gyártása
14. irodai papíráru gyártása
15. játékgyártás
16. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
17. konyhabútorgyártás
18. kötött, hurkolt kelme gyártása
19. motorkerékpár gyártása
20. műanyag csomagolóeszköz gyártása
21. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
22. papír csomagolóeszköz gyártása
23. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
24. szőnyeggyártás
25. tároló fatermék gyártása
26. testápolási cikk gyártása
27. textilszálak fonása
28. textilszövés
29. textil, szőrme mosása, tisztítása

