Ócsai Polgármesteri Hivatal
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda
Tel: 06-29/378-125 30-as mellék

e-mail:hatosag2@ocsa.hu

KÉRELEM
Telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásához
(mellékletben felsorolt tevékenységek esetén)
A telep nyilvántartási száma: ………………
A telep:  Új (tervezett)

 működő (utólagos regisztráció)

Mit módosít: □ tevékenység □ üzemeltető (jogutódlás)

 működő (adatmódosítás)

□ üzemeltető egyéb

□ telep egyéb

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
1 Az ipari tevékenység végzőjének
1.1. Jogállása:

1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)
2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Bt. KKt. stb.)
3. Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelephelye
4. Egyéni vállalkozó

1.2. Neve: ……………………………………………………………………………………………………
1.3. Székhelye: ……………………………………………………………………………………………...
1.4. Adószáma: ……………………………………………………………………………………………..
1.5. Cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma: .………………………...……………..
1.6. Cég képviselőjének neve: ……………………………………………………………………………..
1.6.1. Telefonszáma*:…………………………………e-mail címe*: ……………………………………….
(*Kitöltése nem kötelező)

II. Telep adatai
1.Telep
1.1. A telep tulajdonosa, illetve társtulajdonosai, vagy társasház esetén a közös képviselő, ill. az intéző
bizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök, az ingatlan haszonélvezője
Név

Irányítószáma

Helység

utca, házszám

1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
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1.2. Címe: 2364 Ócsa,…..……………………………………………
1.3. Helyrajzi száma: ………………
1.4. Használatának jogcíme**: 1. Tulajdonos 2. Társtulajdonos 3. Bérlő 4. Haszonélvező 5. Egyéb
(**Megfelelő aláhúzandó)

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):
Sorszám

Tevékenység megnevezése

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
a.)
b.)

külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó
berendezést:
külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy
veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt:

c.)

ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket:

d.)

legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb
feszültségű villamos berendezést, rendszert:
nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy
cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést:

e.)

 IGEN  NEM
 IGEN  NEM
 IGEN  NEM
 IGEN  NEM
 IGEN  NEM

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:

Nap

Nyitás

Zárás

1.
műszak
kezdete

1.
műszak
vége

2.
műszak
kezdete

2.
műszak
vége

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

5. Környezetvédelmi tervfejezet
Környezetvédelmi terv (a kormányrendelet 4. § b) pont ba)-be) alpontok szerint)
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3.
műszak
kezdete

3.
műszak
vége

III. Csatolt iratok***:
1.
2.
3.
4.

5.
6

a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a jelen melléklet II.
pont 3. alpont a)-e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya (fel kell



tüntetni a 3. pontban megjelölt berendezéseket)

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
Gazdasági Társaság esetében:
- aláírási címpéldánya,
- cégkivonat, vagy
Egyéni vállalkozó esetében: a vállalkozói igazolvány fénymásolata
A 35/1999. (X. 13.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján 5.000 Ft
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum
Egyéb ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..







(***Nem kell benyújtani, ha azok adattartalma a Hatóság előtt ismert.)
IV. Keltezés: ……………………………………………
…………………………………………..
a kérelmező aláírása (bélyegzője)

Hivatal tölti ki!
F1. Nyilvántartási / Módosítási szám: …………………….
F2. Telephely övezeti besorolás: ………………………….
Természetvédelmi terület:

□ igen □ nem

Műemlékvédelem alatt áll:

□ igen □ nem

Termőfölddel közvetlenül érintkezik:

□ igen □ nem

F3. Telepengedély kérelem esetén töltendő ki:
Rendeltetés

Szomszéd neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Címe

Helyszíni szemle időpontja: ………… év ……………………….hó nap ……….nap ………….óra, perc
Engedély jogerőre emelkedésének napja:………………………..
Ócsa, 20…………………..
P.H.
……………………………..
jegyző

F4.1. Közreműködő szakhatóságok:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
F4.2 Értesítést kapnak:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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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 2. sz. melléklete:
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

5

