
Ikt.sz:

Telepengedély kiadása iránti kérelem

Kérelmező / a telepengedélyhez kötött tevékenység folytatója / neve, címe:

azzal a

kérelemmel

fordulok Őpus ztaszer 
. 

)zség Jegyzőjéhez, hogy telepengedély alapján gyakorolható

ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő1 szóló 80/1999.

{vI.1 1.} Korm. rendelet a|apjána telepengedélyt kiadni szíveskedjék.

Előadom, hogy a jelen engedély iránti kérelem benyujtását építésügyi hatósági engedélyezési

eljárás e\őzte meg, a használatbavételi engedély száma:.... '. .

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 .

A telepen folytatni kívánt ipari, szolgáltató vagy rakt ározási tevékenység TnÁoR és

SZJ szerint.

{ valamennyi telepenge,Jély koteles tevékenységet fel kel1 tuntetni }



4. A tevékenység végzéséhez szükséges - munkavédelemről szóló L993. évi XCüI.

törvény {Mvt.} értelmezésében használt veszélyes

munkaeszközöket:

5. A telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkező

egészségre vagy ktirnyezetre veszélyes anyagok, vagy veszélyes hulladékok, 'f;ok

gyűjtésének, kezelésének módja:. ' . ' . , .

6. A létesítendő munkahelyek megielölése ( irodák, raktárak' műhelyek stb. ), az NItv.

értelmezése szerinto valamint a telep üzemeltetósének ( nyitva tartásának ) időtartamát'

műszakonként a napi munkavégzés idejének megielö lésével : ... ...

7.Amunkavá l la l ókszámatervezettmunkaki i r önként:

8.Aszociá l ishely iségekbiztosításánakmódjaéskia lakítottsága:



9. Az ivővíz.' ipari víz _ e||átás, a szennyvízgyűjtés és _ elhelyezés, a szennyvíztisztítási

mego ldások :  . . . .

10. Az egészséget nem veszéIyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szel|őztetés

módja:

11. A szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helye és módja:

|2. az elszívott levegő utánpótlásának módja:

13. A telep üzemeltetéséhez szükséges hő termelő berendezés egyedenkénti típusfűtő

te|j esítményének adatai'

14. A környezetre.gyakorolt hatást { talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zajbuz füst, tűz

- és robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása stb. }és az esetleges üzemzavar

miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját:



15. A munkavá||alók egészségét veszé|yeztető tevékenység esetén a külön jogszabályban

előírt munkavédelmi üzembe helyezés várható Ídőpontja{az 1993. évi XCItr. tv. 1vlfv. 21.

$  sze r in t ) . .  . .  . .  .  .

Dátum: Aláírás lbé|yegző l ..

NIellékletek:

1. Ilárom hónapnál nem régebbi tulajdoni lap.

2. Az ingatlan használatának jogcímét igazo|ő szeruődés / bér|eti szerződés, stb. /

3. Az e|őzetesen beszerzett ÁNTSZ tevékenységi engedéIy.

4. A tevékenység végzését engedélyező, már meglévő szakhatósági engedéIyek'

hozzájá'rulások {építési, ÁNtSz, környezetvédelmi, stb.}.

5. Külön jogszabáIyban meghatározott környezeti kárelhárítási terv.

6. A környezetvédelmi minősítés tényét {ISo 14000 }- ha van.

7. A telep helyszínrajza.

8. A közvetlenül szomszédos ingatlanok rendeltetését.


