Telepengedély iránti kérelem
Tárgy: Telepengedély iránti kérelem
.
(a telep fekvése szerint illetékes
polgármesteri hivatal jegyz je)

Kérelmez neve:
Székhelye, lakcíme:

..
.
..

A telep címe:
...
A telep tulajdonosának neve, lakcíme:
..
.
.
...
A tevékenység végzéséhez szükséges veszélyes munkaeszközök felsorolása:
...
...
...
A telepen lév vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkez ,
egészségre vagy környezetre veszélyes anyagok vagy veszélyes hulladékok gy jtésének,
kezelésének módjáról szóló nyilatkozat:
.
A létesítend munkahelyek (irodák, raktárak, m helyek) megnevezése:
...
...
Tervezett munkakörönként a munkavállalók száma:
...
..
A szociális helyiségek biztosításának módja és kialakítottsága:
.
..
Ivóvíz, ipari víz- ellátás, a szennyvízgy jtés és elhelyezés, a szennyvíztisztítási megoldások:
A telep használatának jogcíme (pl.: saját tulajdon, bérlet):
A telepen folytatni kívánt tevékenység felsorolása:

.
Az egészséget nem veszélyeztet munkavégzéshez szükséges mesterséges szell ztetés módja:
..
..
A szennyezett leveg elvezetésének és tisztításának helye és módja, az elszívott leveg
utánpótlásának módja:
.
..
A telep üzemeltetéséhez szükséges h termel berendezés egyedenkénti típusf t teljesítmény
adatai:
..
..
A környezetre gyakorolt hatás (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, b z, füst, t z- és
robbanásveszély, üzemszer szennyezés kibocsátása) és az esetleges üzemzavar miatt várható
környezeti hatások elkerülésének módja:
.
..
A környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén környezeti elhárítási terv :
..
A munkavállalók egészségét veszélyeztet tevékenység esetén a munkavédelmi üzembe
helyezés várható id pontja:
..

Amennyiben van, a környezetvédelmi min sítés (ISO 14000) ténye:
.
A tevékenység végzését engedélyez , már meglév szakhatósági (ÁNTSZ,építési,
t zvédelmi, vízügyi stb.) hozzájárulások, engedélyek:

Kérelemhez csatolom:
- a telepre vonatkozó, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot,
- bérlet esetén a bérleti szerz dést,
- új telep létesítése esetén a használatbavételi engedélyt,
- a már meglév szakhatósági hozzájárulásokat,
- a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak nevét és címét,
- 5.000.- Ft. Befizetését igazoló csekket.

Kérem T. Címet, hogy fentiek alapján részemre telepengedélyt kiadni szíveskedjen.
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kérelmez aláírása

