Bejelentés-köteles ipari
tevékenység

Engedély-köteles ipari tevékenység

Ügyleírás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm.r.) 1.
és a 2. melléklete határozza meg a telepengedély-köteles, illetve a bejelentéshez kötött ipari
tevékenységeket. Az eljárás során a jegyző köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési
szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben/bejelentésben
feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Ipari
tevékenységek
Hatáskör,
kapcsolódó
jogszabályok

Korm.r. 1. sz. melléklete

Illetékesség

A hatáskör címzettje: Hatvani Polgármesteri Hivatal Jegyzője Hatvan település
vonatkozásában.
- vállalkozói nyilvántartási szám; cég - vállalkozói nyilvántartási szám; cég esetén
esetén cégkivonat;
cégkivonat;
- cég esetén aláírási címpéldány;
- cég esetén aláírási címpéldány;
- ha nem a képviseletre jogosult jár el - ha nem a képviseletre jogosult jár el két tanú
két
tanú
aláírásával
ellátott aláírásával ellátott meghatalmazás
meghatalmazás
- A telep használatának jogcímét igazoló
- A telep használatának jogcímét dokumentumok (pl két tanú aláírásával hitelesített
igazoló dokumentumok (pl két tanú bérleti
szerződés,
vagy
társtulajdonos,
aláírásával hitelesített bérleti szerződés haszonélvező hozzájárulása) tulajdoni lap
vagy társtulajdonos, haszonélvező kivételével
hozzájárulása) tulajdoni lap kivételével - Környezetvédelmi tervfejezet

Szükséges
okiratok,
mellékletek

Korm.r. 2. sz. melléklete

A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a
megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a
szabályzatban foglalt rendelkezések vizsgálatát követően – amennyiben a
telepen végezhető - haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző az
nyilvántartást az interneten közzéteszi (www.hatvan.hu)

telepengedély
helyi építési
tevékenység a
általa vezetett

Az ügyet intéző
osztály

Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, Általános Igazgatási Osztály - 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2. fsz. 14. számú iroda

Ügyintéző
elérhetősége
Ügyintézés
határideje és
fizetendő díjak

Drotár-Balog Andrea
Tel.: 37/542-300/396 mellék E-mail: drotar.andrea@hatvan.hu
Az ügyintézési határidő 15 nap.
Az ügyintézési határidő 60 nap. Telepengedély
iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díja: 5.000,Ft
A díjfizetési kötelezettség a házipénztárba történő
készpénzbefizetéssel
vagy
a
Hatvani
Polgármesteri
Hivatal
10403538-5052668251861005 számú költségvetési elszámolási
számlájára
történő
átutalási
megbízással
teljesíthető.
A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve
átutalási megbízással való teljesítését az erről
szóló bizonylat másolati példányával kell az
eljárás megindításakor igazolni.
+ Szakhatósági eljárásért
/telepengedély kiadása/

Letölthető
dokumentumok

fizetendő

- Az ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem
- Nyilatkozat

díjak

Jogszabályok

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. Törvény
- A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Kormányrendelet
- Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017.(XII.29.) Korm.r.
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény egyes rendelkezései

Adatváltozás,
Megszűnés,
Egyéb

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a
nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység
változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A
jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.
Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést
követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított
adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.
A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a (2) bekezdés szerinti
eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új
jogosult köteles bejelenteni.
Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a
megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység
esetében - a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.
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 legfeljebb 75.000 Ft.

