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telepengedély ügye
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A telePengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő
és egYes szolgáItatő tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről ós á bejelentes
szabálYairől szóló 57l20I3. (II.27.) Kormányrendelet 17.§ (1) bekezdése értelmében a
Tisza Park Kft, Martfűo Gesztenye sor 1. (hrsz: 716153) alatti telepen végzett

67. nem veszélyes hulladékgyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
68. veszélyes hulladékgyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

tevékenYségét - mint a telep fekvése szerint illetékes település jegyzője _ a telepekrőlvezetett
nYilvrántartásba 6-T12013. nyilvántartási szám alatt, telepengedély_köteles
tevékenységként,

66. r aktározáso tárol ás

tevékerry§égét - mint a telep fekvé§é §zerint illetékes település jegyzője - a telepekr ől vezetett
nYilvántartásba 42,B12013. nyilvántartási szám a|ai, bejelentés kötelezett
tevékenységként nyilvántartásba vettem.

Tájékoztatomo hogy az 57/2013. (II.27.) Korm rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a
jogszabálY 2. számű melléklete 67. és 68. pontjában meghatározotttelepengedoty_tótetes
tevékenYség folytatója a rendelet hatálybalépését követően 30 napon belüi a telep
fekvése szerint illetékes jegyzőhőz telepengedély kiadására irányuló kérelem beadására
van kÖtelezve. Tekintettel azonban a fent enrlített Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b)
Pont ba) alpontjában foglaltakrao valamint arrao hogy a Martfű 716153 hrsz alatti fenti
teleP iPari terÜletként meghatározott területen fekszik a nyilvántartásba véte| az
engedélyezési eljárás mellőzósével történt meg.

Felhívom a figyelmét, hogy a Tisza Park Kft.(5435 Martfű, Gesztenye sor l.) részére
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője által megküldött értesítésben szeieplő korábbi 165.
nyilvántartási szám hatály át vesztette.
Ertesítem továbbá, hogy az 57120í3 (II.27.) Korm.rendelet 10 §-a alapjan a nyilvántartásban
szerePlő adatokban bekövetkezett változást, valamint az esetleges megszűnést a ;civőben a
telep fekvé s e szerint illetéke s je gy zőhöz kell bej el enteni.
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Martflí, 20 1 3.április 1 8.


