KÉRELEM
a telepengedély köteles
tevékenység folytatásának
engedélyezéséhez
(57/2013.( II.28.) Korm. rendelet 4. számú
melléklete szerint)

Bejelentés:
o

tevékenység megkezdéséről

o

adatváltozásról

o

üzemeltető váltásról

o tevékenységi kör változásról

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
neve
székhelye
cégjegyzékszáma
vállalkozói igazolvány nyilvántartási száma
Kérelmező ügyintézőjének neve
telefonszáma, e-mail címe

II. A telep adatai
a telep címe
a telep helyrajzi száma
a telep tulajdonosa
a telep használatának
jogcíme
A telepen folytatni kívánt tevékenység(ek)

A folytatni kívánt tevékenység igényli-e az épület, vagy önálló rendeltetési
egység rendeltetési módjának megváltoztatását: Igen - Nem
Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben:
a./ külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó
igen / nem
nyomástartó berendezést:
b./ külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó
igen / nem
égető vagy veszélyes 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 sűrítettgáz-üzemanyagtöltő
berendezést

igen / nem
igen / nem
igen / nem

Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés
idejének megjelölésével
A telep nyitva tartása
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

III. Csatolt okiratok (másolatban)
a telep helyszínrajza + technológiai leírás a tevékenységről
nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére
(bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a
tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
vállalkozói igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
aláírási címpéldány, meghatalmazás
Építésügyi Osztály jogerős használatbavételi/fennmaradási engedélye
5.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj (önkormányzat) + ÁNTSZ ig. díj 19.400.- Ft.+
KDVKT Felügyelőség ig.szolg.díj 23.000.- Ft. + Katasztrófavédelmi ig. díj. 13.000.FT. (ezeket utalni kell az eljárás megkezdésekor)

Dunakeszi, 201…. év ………………….hónap ……napján.

………………………………………
bejelentő aláírása
(bélyegző)

Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email
címem Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, emailen és/vagy postai úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről,
rendkívüli eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató
rendelkezéseit elfogadom.1

igen

nem

Dunakeszi, 20

év

...................................................................
kérelmező aláírása

hónap

nap

..................................................................
ügyintéző aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban
Info.
tv.)
14.§
c)
pontja
alapján,
az
adatkezelőtől
az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes
adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező
adatkezelésnek minősül amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését
jogszabály írja elő. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info.
tv.16.§) köteles eleget tenni.
1

