Telep engedély kiadása iránti kérelem
Ügytípus megnevezése:

Telep engedély kiadása iránti kérelem

Általános információk:

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók amelyek ipari, szolgáltató,
raktározási tevékenységet folytatnak telepen vagy építményben,
építményrészben, mint önálló rendeltetési egységben, tevékenységüket csak telepengedély alapján kezdhetik meg, vagy
folytathatják.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Igazgatásii Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

A kérelem formanyomtatványon adandó be!
a) a telep címét és helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá a
közvetlenül szomszédos ingatlanok rendeltetését, b) a telep
tulajdonosát (használóját), c) a telep használatának jogcímét (saját
tulajdon, bérlet stb.), a jogcímre vonatkozó igazolással együtt, d) a
telepen folytatni kívánt ipari, szolgáltató vagy raktározási
tevékenységet (TEÁOR és SZJ szerinti besorolás számszerű
feltüntetésével), e) a tevékenység végzéséhez szükséges - a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:
Mvt.) értelmezésében használt - veszélyes munkaeszközöket, f) a
telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia
során keletkező hulladékot, egészségre vagy környezetre veszélyes
anyagokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját, g) a létesítendő
munkahelyeket (irodák, raktárak, műhelyek stb.) az Mvt.
értelmezése szerint, valamint a telep üzemeltetésének (nyitva
tartásának) időtartamát, műszakonként a napi munkavégzés
idejének megjelölésével, h) tervezett munkakörönként a
munkavállalók számát, a szociális helyiségek biztosításának módját
és kialakítottságát, i) ivóvíz, iparivíz-ellátást, a szennyvízgyűjtést és
elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat, j) az
üzemeltetéshez és/vagy a létesítendő munkahely, tevékenység
megjelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez
szükséges mesterséges szellőztetés módját, k) a szennyezett
levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott
levegő utánpótlásának módját, l) a telep üzemeltetéséhez
szükséges hőtermelő berendezés egyedenkénti
típusfűtőteljesítmény adatait, m) a környezetre gyakorolt hatást
(talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és
robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása stb.) és az
esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások
elkerülésének módját, n) a környezetre veszélyes technológiák
alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott
környezeti kárelhárítási tervet, o) a munkavállalók egészségét
veszélyeztető tevékenység esetén a külön jogszabályokban előírt
munkavédelmi üzembe helyezés várható időpontját,
p) amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000)
tényét.

Ügyfél által csatolandó
mellékletek:

A telep jogszerű használatának igazolása (tulajdoni lap illetve
bérleti szerződés), a tevékenység végzésére jogosító okiratok
(cégbírósági végzés illetve egyéni vállalkozói igazolvány)

Hivatalból beszerzendő
mellékletek:

Nincs

Eljárás illetéke:

5.000,-Ft (igazgatási szolgáltatási díj), melyet a Polgármesteri
Hivatal pénztárába kell befizetni

Ügyintézési határidő:

60 nap

I. fokon döntés hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

Megjegyzés:

