Telepengedélyezési és bejelentési eljárás
A telepengedély, illetve a telep létesítésnek bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján, a
rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet bejelentés, illetve jogerős telepengedély birtokában
lehet folytatni.
Eljárás típusai:
1. Bejelentés
2. Telepengedély iránti kérelem
1. Bejelentés:
A rendelet 1. mellékletében meghatározott tevékenységek gyakorlása bejelentéshez kötött. A
rendelet 3. mellékletében meghatározott tartalmú formanyomtatványt a telep fekvése szerint
illetékes jegyzőhöz kell benyújtani. (a formanyomtatvány az önkormányzat honlapjáról
letölthető)
Az eljárásért fizetendő illeték mérteke: 3000 forint, amelyet illetékbélyeg formájában, vagy
átutalással az önkormányzat 10402142-50495355-55501073 számú számlájára teljesíthet.
Ha kérelmező nem személyesen jár el a képviseletét ellátó személy köteles a képviseleti jogot
igazolni ( pl.: meghatalmazás).
Eljárási határidő: 8 nap.
A jegyző a bejelentés beérkezését követően megvizsgálja a bejelentés adattartalmát, valamint
azt, hogy a helyi építészeti szabályzat, illetve az az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján a telep fekvése szerinti övezetben ipari
tevékenység folytatható-e.
Amennyiben a bejelentés a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel a jegyző a
telepet nyilvántartásba veszi, a nyilvántartásba vételről igazolást ad ki.
2. Telepengedély iránti kérelem
A rendelet 2. mellékletében meghatározott ipari tevékenységek csak jogerős telepengedély
birtokában folytathatóak.
Az eljárás lefolytatására illetékes hatóság: a telep fekvése szerint illetékes település jegyzője.
A telepengedély iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti adattartalmú
formanyomtatványon kell benyújtani, amely elérhető a település honlapján.
A kérelemhez Környezetvédelmi tervfejezetet csatolni kell!!
Az eljárásért fizetendő szolgáltatási díj: 5.000 forint.
A szakhatóságok részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke:
1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség mint tűzvédelmi szakhatóság, 13.000 Ft (16/2012. (IV.03.) BM rendelet)
2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség mint vízügyi szakhatóság, 23. 000 Ft (13/2015 (III.31.) BM rendelet)
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály I.
Népegészségügyi Osztály 19.400 Ft (1/2009. (I. 30) EüM rendelet)

4. Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztály 23.000 Ft (14/2015. (III.31.) FM rendelet)
Az igazgatási szolgáltatási díjat illetékbélyeg formájában, vagy átutalással az önkormányzat
10402142-50495355-55501073 számú számlájára teljesítheti.
A szakhatósági díjak megfizetését az átutalás megtörténtéről szóló banki kivonattal
(másolat) kell igazolni a kérelem benyújtásakor.
Ha kérelmező nem személyesen jár el a képviseletét ellátó személy köteles a képviseleti jogot
igazolni ( pl.: meghatalmazás).
Eljárás határideje: 30 nap.
A jegyző a kérelem elbírálása során köteles megvizsgálni azt, hogy a helyi építészeti
szabályzat, illetve az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény alapján a telep fekvése szerinti övezetben ipari tevékenység folytatható-e.
Amennyiben a szakhatóságok a tevékenység folytatásához hozzájárulnak a jegyző határozat
formájában a telepengedély megadja, a telepet nyilvántartásába bejegyzi.
Adatváltozás, megszűnés:
A tevékenységet folytató köteles a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett
változását haladéktalanul bejelenteni a jegyzőnek.
A tevékenység megszüntetését a tevékenység végzője köteles haladéktalanul bejelenteni.
Tevékenységi kör módosítása esetén új eljárás lefolytatására kerül sor.
Vonatkozó főbb jogszabályok:
-

-

A telepengedély, illetve a telep létesítésnek bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI törvény
bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok
általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet

