Ikt.sz:

Telepengedélykiadása iránti kérelem
/ neve,címe:
folytatója
kötött tevékenység
/ a telepengedélyhez
Kérelmező
azzal a

kérelemmel
fordulok Őpus ztaszer

.

)zség

Jegyzőjéhez,hogy telepengedélyalapján gyakorolható

rendjérő1szóló 80/1999.
valamint a telepengedélyezés
ipari ésszolgáltatótevékenységekről,
kiadni szíveskedjék.
{vI.11.}Korm. rendelet a|apjánatelepengedélyt
hatósági engedélyezési
Előadom, hogy a jelen engedélyiránti kérelembenyujtásátépítésügyi
engedélyszáma:....'. .
eljárás e\őztemeg,a használatbavételi
A telep címe:irányitoszám....

.......' kozség/város

1. A telep tulajdonosa lhasznáIója:
2. A telep használatának jogcíme. tulajdonos,bérlő, egyéb

.i megfelelő

sző aIáhuzandő. l

J.

TnÁoR
A telepen folytatni kívánt ipari, szolgáltató vagy rakt ározási tevékenység
SZJ szerint.

fel kel1tuntetni}
kotelestevékenységet
{valamennyitelepenge,Jély

és

szükséges - munkavédelemről szóló L993. évi XCüI.
4. A tevékenységvégzéséhez
veszélyes
használt
értelmezésében
törvény
{Mvt.}
munkaeszközöket:

során keletkező
5. A telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia
hulladékok, 'f;ok
egészségrevagy ktirnyezetre veszélyes anyagok, vagy veszélyes
módja:.'. '., .
kezelésének
gyűjtésének,

az NItv.
munkahelyekmegielölése( irodák, raktárak' műhelyekstb. ),
6. A létesítendő
( nyitva tartásának) időtartamát'
szerintovalamint a telep üzemeltetósének
értelmezése
: ......
megielölésével
idejének
a napi munkavégzés
műszakonként

7.Amunkavállalókszámatervezettmunkakiirönként:

8 . A sz o c i á lis hely is é gek bizt o s ításánakmó dj aéskialakítottsága:

9. Az ivővíz.' ipari víz _ e||átás, a szennyvízgyűjtésés_ elhelyezés,a szennyvíztisztítási
m e g o l d á s o k.:. . .

szel|őztetés
szükségesmesterséges
munkavégzéshez
nem veszéIyeztető
10.Az egészséget
módja:

éstisztításánakhelye ésmódja:
11. A szennyezettlevegő elvezetésének

|2. az elszívottlevegő utánpótlásának módja:

szükségeshő termelő berendezésegyedenkéntitípusfűtő
13. A telep üzemeltetéséhez
adatai'
te|jesítményének

zajbuz füst, tűz
14. A környezetre.gyakorolt hatást { talaj, felszíniésfelszínalatti vizek,
- ésrobbanásveszély,üzemszerű szennyezéskibocsátása stb. }ésaz esetlegesüzemzavar
módját:
elkerülésének
hatások
környezeti
várható
miatt

eseténa külön jogszabályban
tevékenység
veszé|yeztető
15.A munkavá||alókegészségét
1993.éviXCItr. tv. 1vlfv.21.
várható Ídőpontja{az
előírtmunkavédelmiüzembe helyezés
$ s z e r i n t )..... .. .

Dátum:

l ..
Aláírás lbé|yegző

NIellékletek:
1. Ilárom hónapnálnem régebbitulajdonilap.
stb. /
/ bér|etiszerződés,
2. Az ingatlanhasználatánakjogcímétigazo|őszeruődés
engedéIy.
3. Az e|őzetesen
beszerzettÁNTSZ tevékenységi
engedélyező,már meglévő szakhatósági engedéIyek'
4. A tevékenységvégzését
stb.}.
ÁNtSz, környezetvédelmi,
hozzájá'rulások{építési,
5. Külön jogszabáIybanmeghatározottkörnyezeti kárelhárításiterv.
tényét
minősítés
6. A környezetvédelmi
{ISo 14000}- ha van.
7. A telephelyszínrajza.
ingatlanokrendeltetését.
8. A közvetlenülszomszédos

