Az iktatóbélyegző helye!

A kérelmet olvashatóan, nyomtatott betűkkel szíveskedjék kitölteni!

BEJELENTÉS
BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL
(az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján)

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
Az ipari tevékenység végzőjének neve:
Telefonszáma:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Vállalkozói igazolvány száma:
Vállalkozói nyilvántartásba vétel száma:
Engedélyezés lebonyolításával megbízott
neve, telefonszáma:
(amennyiben nem a cég képviseletére jogosult a
megbízott, meghatalmazást csatolni kell!)

II. A telep adatai
A telep tulajdonosa:
A telep címe:
A telep helyrajzi száma:
A telep használatának jogcíme
(tulajdonos, bérlő, stb.):
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A teleppel közvetlenül szomszédos földrészlet termőföld-e?
Igen

Nem

A telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):

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 vagy cseppfolyósított, illetve
sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést:
Igen

Nem

A telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének
megjelölésével:
Műszakszám

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

1.
2.
3.
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III. A bejelentés mellékleteként benyújtandó okiratok

1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet
stb.) vonatkozó igazoló okirat, pl. bérleti szerződés (a tulajdoni lap kivételével)
2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okirat
3. 30 napnál nem régebbi cégkivonat, ill. végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói
nyilvántartásba vétel másolata
4. Aláírási címpéldány
5. A telepen végzett ipari tevékenység(ek) technológiai ismertetése
6. A telep bejelentésével kapcsolatos eljárás igazgatási szolgáltatási díjának (5000 forint)
megfizetéséről számla másolata

Budapest, …….. év …………………. hó ……… nap

……………………………………….
bejelentő aláírása
bélyegzője

Az ügyintézők neve és elérhetősége a www.kobanya.hu honlapon a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok/Hatósági
Főosztály/Hatósági Osztály menüpont alatt található.
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