KISTARCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
IGAZGATÁSI IRODA
243 Kistarcsa,

Szabadság út 48.
Telefon: (z8)- 5o7-r45 Fax: (zB)- 470-357
Ugyiratszám : I825-I7 l20I3.
Ű gy intéző : Kozma S andorné

Tárgy: ÉltexKereskedelmi és Fuvarozó Kft,
telepengedély-köteles ipari tevékenységügye

HATAROZAT
Az ÉltexKereskedelmi és Fuvarozó Kft.
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TEÁOR'O8' Tisztítószer gyártás

tevékenységTeaz 540212 hrsz., természetben a2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 11. szám
alatt lévő telephelyre a
telepengedélyt megadom.
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nyilvántart ási számmal nyilvántartásb a ve szem.

A telep használatának jogcíme: Bérlet

A telep üzemeltetésének időtartama: Hétfő-péntek: 06.00- 22.00 őráig
A telepengedélyt az engedélyezésbena közreműködő
- a Pest Megyei Kormányhivatal Gódöllői

-

07R/03 4/0051 2-3/20

1

szakhatóságok:

Járás Hivatal Járási NépegészségügliIntézet PE-

3. számú,

a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízüg,,i Felügelőség KTVF
19609-5/20]3. számú,
- a Pest Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság GödöUő Katasztrófavédelmi Kirendeltség
7 9 5 -7/20 1 3 /GODHAT, számú
kikö tésnélküliszakhatósági állásfo glalási alaplán adtam meg.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon beliil a Pest Megyei
Kormányhivatalnak címzett (1052 Budapest, Yátosház u. 7), de hatóságomnál benyújtandó és
házipénztárába 6.000,-Ft készpénzfizetéssel,vagy átutalási megbízással teljesített
fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS
Hatóságom a3l20I3. nyilvántartási számon azÉItexKereskedelmi és Fuvarozó Kft. részérea
2143 Kistarcsa, Külső raktár körut 11. szám az 540212 hrsz.-ú belteruleti ingatlanon, veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása, - nem veszélyes hulladék
gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
tevékenységek engedélyezése céljából
telepengedélyt adott. A Kft. a telepen folYatott ipari tevékenység bővítésénekengedélyezése

céljából kérelmet nyújtott be, ezért az új tevékenységet- tisztítőszer gyártása - a
szakhatóságok állásfoglalásainak ismeretében a korábbi nyilvántartási számmal
engedélyeztem.

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi ÉpítésiSzabályzaíról szóló
2612011.(VL15.) számű önkormányzati rendeletében meghatározott övezeti besorolás szerint
a kérelemben feltüntetett tevékenység - a szakhatóságok által előírt feltételek betartásával - a
telepen foly.tatható.
A szakhatósági állásfoglalások és hozzájárulások alapján meggyóződtem arról, hogy a telep
megfelel a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak, a dolgozók és a környezetben élők
egészségét nem veszély ezteti.

A telepengedély, illetve

a telep létesítésénekbejelentése alapján gyakorolható egyes termelő
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabáIyahől szóló 57l20I3,(n.27.) számű Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
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§ (3) bekezdése szerint a döntés meghozatala előtt helyszíni szemlét tartóttam, melyről a
szakhatóságokat, illetve a teleppel közvetlenül szomszédos ingatlan tulajdonosait értesítettem.
Err-nek megfelelően a

rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A telepengedély elbírálásához szükséges valamennyi iratot akérelmező írásban becsatolta.

A

vállalkoző a határozatot vagy annak másolatát köteles a telephelyen tartani és azt az
ellenőrzések során bemutatni.

A

nyilvántartásban szereplő adatokban történt változáséú,, valanrint a tevékenység
megszüntetését a Korm. rendelet 10. § (1) és (a) bekezdése alapján haladéktalanul köteles
írásban bejelenteni.

A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairől szóló 2004. évi CLX. törvény (a továbbiakban: Ket,) 98. § (1)

bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

A fellebbezési illeték mértékéta telepengedélyezésieljátásért fizetendő igazgatási szolgáltatás
díjfuőI szőlő 35lI999.(X.13.) BM rendelet ( a továbbiakban: BM. rendelet) 1.§ (2) bekezdése
tafialmazza.

A BM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében: "A díjfizetésikötelezettség az eljárő hatóság
pénúárába történő készpénzbefizetésselvagy a költségvetési szérnlájéra történő átutalási
megbízással telj esíthető. "
Hatóságom illetékességéta Ket. 21.
§ (2) bekezdése biztosítja.
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Kistarcsa, 2013. szeptember 25.
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