Telepengedélyezési eljárás
Ügyleírás

Hatáskör,
jogszabályok

kapcsolódó

Illetékesség

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul. A jogszabály 1. és a
2. melléklete határozza meg a telepengedély-köteles, illetve a
bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket.
Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a
szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles
tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában folytatható.
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
Az 57/2013.(II.27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a
telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő
és
egyes
szolgáltató
tevékenységekről,
valamint
a
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.
A hatáskör címzettje: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője Hatvan és Kerekharaszt települések vonatkozásában.
A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumok (pl. bérleti
szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása) tulajdoni lap
kivételével.
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda,
Általános Igazgatási Osztály - 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. fsz. 14
számú iroda

Szükséges okiratok

Az ügyet intéző osztály

Ügyintéző elérhetősége:

Ügyintézés határideje és fizetendődíjak:

Tel.: 37/542-366 Fax.: 37/542-309 Email: ügyfelszolgalat@hatvan.hu
hatosagi@hatvan.hu
Az ügyintézési határidő 21 nap.
Bejelentéshez kötött ipari tevékenység illetéke: 3.000,- Ft.
Telepengedély iránti eljárás illetéke: 5.000,- Ft

Letölthető dokumentumok:

Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak /telepengedély kiadása/:
ÁNTSZ (19. 400.- Ft)
Nyomtatvány a bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentéséhez
Kérelem nyomtatvány a telepengedély-köteles ipari tevékenység
engedélyezéséhez

Egyéb
fontos
tájékoztat

tudnivalók,ók:

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő
változás, jogutódlás esetén - amennyiben a tevékenység nem
változik - a változást, a jogutódlást, annak megfelelő igazolása
mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.
A kérelemhez mellékelni kell:
- telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot
(pl. bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás), közös
tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását
- igazoló okiratot, nyilatkozatot üzemeltető váltásról,
jogutódlásról, képviseleti eljárás esetén írásbeli
- meghatalmazást.
A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, valamint
a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg, a
módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.
A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást
- az ipari tevékenység változását ide nem értve - haladéktalanul
írásban be kell jelenteni.
A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője
köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni, és
telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt
leadni.
Tevékenységi kör módosítása esetén az engedélyezési eljárás az
1. és 2. pontokban meghatározottak szerint történik.
A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott
szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt szolgáltatási díj
húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft,
ismételt mulasztás esetén 75.000 Ft.
Az ipari tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános, a
jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

