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Alkalmazott jogszabályok
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Bejelentés–köteles termelő és szolgáltató tevékenység
A rendelet hatálya alá tartozó termelő és szolgáltató tevékenység – a
határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön
jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló
rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység a megkezdésére
irányuló szándék bejelentését követően folytatható.
Az eredetileg telepengedély-köteles tevékenységek akkor válnak
bejelentés-kötelessé:
ha a tevékenységet külön jogszabályban ipari területként
meghatározott területen kívánják végezni, vagy
nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy
építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének
megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerős és
végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási
engedéllyel rendelkezik.
A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul köteles meggyőződni
arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott
övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2)
bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott
tevékenység végezhető-e. Amennyiben megállapítja, hogy az adott
tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését
megtiltja és a telepet bezáratja. Amennyiben a tevékenység
végezhető, a bejelentés-köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi,
és a bejelentés másolatát nyilvántartási számmal megküldi a
szakhatóságoknak, amelyek – amennyiben a tevékenység feladat- és
hatáskörüket érinti - 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le. A jegyző
a bejelentés-köteles tevékenységről nyilvántartást vezet, amely
nyilvános. A tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett
változást haladéktalanul, írásban valamint az ipari tevékenység
megszűnését a megszűnést követően haladéktalanul köteles
bejelenteni a jegyzőnek.
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és
védelméről,
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól,
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.
Borhyné Pörneczi Martina
A bejelentést az 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 3. számú
mellékletének megfelelő adatokkal kell kitölteni.
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nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetén a telep
használatának jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat - a
tulajdoni lap kivételével -,
haszonélvezet esetén a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetén a
tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.
A telep tulajdoni lapja
3.000 Ft. ( illetékbélyeg )
személyesen, postán
A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.
8 nap
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Vas Megyei Kormányhivatal

Telepengedély-köteles termelő és szolgáltató tevékenység
A rendelet hatálya alá tartozó termelő- és szolgáltató tevékenység – a
határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön
jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló
rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység végzése csak
jogerős telepengedély birtokában kezdhető meg.
Az eredetileg telepengedély-köteles tevékenységek akkor válnak
bejelentés-kötelessé:
ha a tevékenységet külön jogszabályban ipari területként
meghatározott területen kívánják végezni, valamint
nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény
vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység
végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerős
és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási
engedéllyel rendelkezik.
A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles
meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv,
meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az
adott tevékenység végezhető-e. A jegyző köteles helyszíni szemlét
tartani. A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági
hozzájárulások és az építési szabályzat alapján megállapítja, hogy a
telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A jegyző a
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telepengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról
határozatban dönt. A telepengedély megadását követően
telepengedély-köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi, az arról
vezetett nyilvántartás nyilvános. A tevékenység végzője az adatokban
bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban valamint az ipari
tevékenység megszűnését a megszűnést követően haladéktalanul
köteles bejelenteni a jegyzőnek.
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és
védelméről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól
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
35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő
igazgatási szolgáltatás díjáról
16/2012. (IV. 13.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági,
szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
Borhyné Pörneczi Martina
A kérelmet 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 4. számú mellékletnek
megfelelő adatokkal kell kitölteni.
a telep helyszínrajza
nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetén a telep
használatának jogcímre (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (a
tulajdoni lap kivételével)
haszonélvezet esetén, ha a haszonélvező, illetve közös tulajdon
esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
igazolás a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
befizetéséről
A telep, valamint a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös
határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja.
5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet csekken vagy átutalással
kell megfizetni
személyesen, postán
A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.
21 nap
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Vas Megyei Kormányhivatal

