Ügymenetleírás telepengedélyezési eljáráshoz
Ügyintézők, hivatali elérhetőségük:
Gál Judit 56/470-017. 8/2
gal.judit@tiszafoldvar.hu
Vonatkozó jogszabály:
• 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról
• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény
Illetékesség: Tiszaföldvár város közigazgatási területe
Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:
Módosítás díja:
Fizetés módja:

5.000,- Ft
5.000,- Ft.
postai csekken, amely átvehető az
ügyintézőnél, illetve banki átutalással

Eljárási határidő: 21 nap
Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja
Népegészségügyi Intézet
19.400,- Ft. csekk ügyintézőnél
átvehető kérelemhez mellékelni kell a
befizetést igazoló feladóvevényt
Környezetvédelmi Felügyelőség
23.000-, Ft. postai átutalással
kérelemhez mellékelni kell a befizetést
igazoló dokumentumot
Tűzvédelmi szakhatósági közreműködés:
13.000-, Ft. postai átutalással
Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi,
megtekinthető www.tiszafoldvar.hu
1. Az ügy az ipari tevékenységet folytató telepengedély iránti kérelmével indul. A
kérelem benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve meghatalmazott
útján.
1.1 Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet.) 2. § (3) bekezdése
kimondja, hogy az ipari tevékenység jogerős telepengedély birtokában folytatható, ha a
tevékenység a Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység és:
- a telep nem, külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen van,
valamint
- nem ipari terület esetén a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló
rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál
régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve
fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel nem rendelkezik.
1.2 Az engedélyezési kötelezettséget bejelentési kötelezettség váltja fel akkor, ha a Korm.
rendelet 2. mellékletében meghatározott ipari tevékenység és:
- a telep külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen van,
valamint,
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nem ipari terület esetén a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló
rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál
régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve
fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

2. Az engedély iránti kérelmet az ipari tevékenység folytatását megelőzően a Korm. rend. 3.
§ (2) bekezdése alapján a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalmú
nyomtatványon kell kérelmezi a telep fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat
jegyzőjénél
3. A kérelem elbírálása és helyszíni szemle
3.1. Előzetes vizsgálat
A jegyző - a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján - a kérelem megérkezését követően
ellenőrizni köteles, hogy:
a) a kérelem tartalmilag megfelel-e a jogszabályban előírt követelményeknek, és a
szolgáltatási díjat megfizették-e,
b) a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben
feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
3.2. Értesítés helyszíni szemléről
A jegyző a kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján a köteles helyszíni szemlét tartani a
telepengedély iránt kérelmet benyújtó ipari tevékenység végzőjénél.
A kérelemhez mellékelni kell:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról
Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt
A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés,
társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása)
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekkszelvényt, átutalási
bizonylat másolatát
Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást
A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
Környezetvédelmi tervfejezetet
Amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős
használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedélyt
Érvényes korábbi telepengedélyt

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
5431 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Pf.: 56. Tel.: 56/470-017. Fax: 470-001.

Kérelem
a telepengedély-köteles ipar tevékenység folytatásának engedélyezésére
I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
1. Az ipari tevékenység végzőjének
1.1 neve:……………………………………………………………………………………..
1.2. székhelye: .......................................................................................................................
1.3. cégjegyzékszáma, illetve egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:……………............
……………………………………………………………………………………………….
II. Telep adatai:
1. Telep
1.1 tulajdonosa……………………………………………………………………………….
1.2. címe: ……………………………………………………………………………………
1. 3. helyrajzi száma: ……………………………………………………………………….
1.4. használatának jogcíme:
 1. 100%-os saját tulajdon

 2. Részben saját tulajdon

 3. Haszonélvezeti jog gyakorlása

 4. Bérlet

 5. Egyéb………………………………………………………………………………………

2. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek)
Telepengedély-köteles tevékenységek
57/2013. (II.27.) Korm.rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységek
Telepengedély-köteles tevékenységek
1. acélcső gyártás
2. alumínium gyártása, kivéve a timföld
(alumínium-oxid) gyártása
3. dohánytermék gyártása
4. egyéb gumitermék gyártása
5. égetett agyag építőanyag gyártása

17. műanyag lap, lemez, fólia, cső,
profil gyártása
18.
műtrágya,
nitrogénvegyület
gyártása, raktározása, tárolása
19. nemesfémgyártás
20. papír csomagolóeszköz gyártása
21. papírgyártás

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

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

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó
berendezést:
b) 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:
e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy
cseppfolyósított, illetve sűrített gázüzemanyag töltőberendezést:

Igen / Nem
használnak
Igen / Nem
használnak
Igen / Nem
használnak
Igen / Nem
használnak
Igen / Nem
használnak

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének
megjelölésével:
Műszak
1
műszak
2
műszak
3
műszak
4
műszak

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök Péntek

Szombat

Vasárnap

5. Környezetvédelmi tervfejezet
III. Csatolt okiratok
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet
stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okirat
IV. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)
Kelt:………………………………….
P. H.
…………………………
Bejelentő aláírása

