BEJELENTÉS
a bejelentés-köteles ipari tevékenység
folytatásáról
(57/2013.(II.27.) Korm. rendelet
3. számú melléklete szerint)

Bejelentés:
o

tevékenység megkezdéséről

o

adatváltozásról

o

üzemeltető váltásról

o

tevékenységi kör változásról

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
neve
székhelye
cégjegyzékszáma
vállalkozói igazolvány nyt. száma
Kérelmező ügyintézőjének neve
telefonszáma, e-mail címe

II. A telep adatai
a telep címe
a telep helyrajzi száma
a telep tulajdonosa
a telep használat jogcíme
a telep korábbi üzemeltetője,
az ott végzett tevékenység

A telepen folytatni kívánt tevékenység(ek)

Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben:
külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó
berendezést:
külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó égető vagy
veszélyes tárolására szolgáló tartályt

igen / nem
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 berendezést

igen / nem

III. Telep üzemeltetésének időtartama,
műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

IV. Csatolt okiratok ( másolatban )
nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet,
stb.) vonatkozó igazoló okirat / tulajdoni lap másolata
haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okirat
vállalkozói igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
aláírási címpéldány, meghatalmazás
építésügyi hatóság jogerős használatbavételi/fennmaradási engedélye
5.000.- Forint igazgatási szolgáltatási díj befizetését / átutalását igazoló irat, a 35/1999. (X.
13.) BM rendelet szerint

Döbrököz, 20….. év ………………….hónap ……napján.
.............................................
bejelentő aláírása (bélyegző)

Az eljárás megindulásáról és egyéb eljárási jogaimról a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) bekezdése alapján írásban
értesítést

kérek / nem kérek

.............................................
bejelentő aláírása (bélyegző)

Az eljárás során közreműködő hatóságok a tevékenységi körtől függően:
Polgármesteri Hivatal építési hatósága
Kormányhivatal Népegészségügyi Intézete
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság
Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

