
Kitöltési útmutató bejelentés-köteles és telepengedély-köteles 

tevékenységek kérelméhez 
 
I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai 
1. Az ipari tevékenység végzőjének 
1.1. az egyéni vállalkozó vagy a társas vállalkozás teljes neve 
1.2. az egyéni vállalkozó vagy a társas vállalkozás székhelyének címe a levelezési cím rovat 
csak akkor töltendő ki ha különbözik a székhelycímtől 
1.3. az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványának száma vagy a társas vállalkozás 
cégjegyzékszáma 
II. Telep adatai 
1. Telep 
1.1. a telep (a tevékenység végzésének helye) tulajdoni lapján bejegyzett tulajdonosának neve 
1.2. a telep tulajdoni lapján bejegyzett címe 
1.3. a telep tulajdoni lapján bejegyzett helyrajzi száma 
1.4. a telep használatának jogcíme (lehet saját tulajdon, vagy bérlet; bérlet esetén annak 
típusát pl.: bérleti szerződést, albérleti szerződést, tulajdonosi hozzájárulás is be kell írni 
2. a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszert (TEÁOR '08) szerinti 
tevékenységi kódokat kell feltüntetni (elégséges a kódokhoz tartozó tartalmi meghatározás 
feltüntetése) 
3. a)-e) pontja esetében minden kérdésre a megfelelő (igen-nem) aláhúzásával kell válaszolni 
4. egy műszakban üzemelő telep esetén csak az első sor töltendő, ha több műszakban üzemel 
a telep akkor az első sorba az első műszak kerül (két műszak esetén két sor kerül kitöltésre 
három esetén három) 
III. a kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban (az eredeti bemutatása 
mellett) kell csatolni a szükséges iratokat: 
 

1. Helyszínrajzot csak a telepengedély-köteles tevékenységek (4. melléklet) esetén kell 
benyújtani. 

 
2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére 

(bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével; bérleti szerződést, 
albérleti szerződést, tulajdonosi hozzájárulást; társas vállalkozás esetén amennyiben a 
cég valamely tagjának tulajdonában van a telephely akkor is hozzájárulás 
becsatolására van szükség.) Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös 
tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat (lehet egyszerű akár 
kézzel akár géppel írt megfelelően hitelesített /ügyvéddel vagy két tanú eredeti 
aláírásával/ 

 
3. A telep minősítését tanúsító jogerős építésügyi hatósági engedélyt: 

(használatbavételi engedély, rendeltetés megváltoztatási engedély, fennmaradási 
engedély) beszerezhető a Püspökladány Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési Iroda Építés Hatóságnál Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. 
 

4. Csak abban az esetben szükséges a benyújtás ha már a kérelem beadásakor 
rendelkezésre áll, ha nincs ilyen hozzájárulás az az engedély kiadását nem 
befolyásolja. 

 
5. Befizetett eljárási díj befizetésének igazolása (az eljárási díj 5.000Ft. amelyet a 

Püspökladány Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni). 


