
Cegléd – Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése 

Cegléd Város közigazgatási területén a telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet alapján szükséges bejelentés köteles ipari 

tevékenység folytatásának megszüntetése. 

Jogosultak köre 

Ipari tevékenységet folytatni kívánó kérelmező (egyéni vállalkozó, cég, szervezet, civil 

szervezet). 

Mit kell tennie 

A kérelem benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda 

Hatósági Csoportjánál elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-

önkormányzat Portálon keresztül. 

Űrlap száma: ASP-IPAR-011-2017 

Űrlap megnevezése: Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése 

Határidők 

Bejelentésköteles ipari tevékenység esetén a telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet 10.§ (4) bekezdése alapján meghatározva. 

Benyújtandó dokumentumok 

Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése című formanyomtatvány. 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. 

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az 

űrlap nevét (Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az 

"Ipar-kereskedelem" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "telepengedély" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás illetékmentes. 

Eljáró szerv 

Hatáskör és illetékesség: a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormány 

rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján Cegléd Város közigazgatási területén Cegléd Város 
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Vonatkozó jogszabályok 

• a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 

egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) 

Kormány rendelet 

• az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017.(XII. 29.) Kormány rendelet 

Fogalmak 

A bejelentés-köteles ipari tevékenység felsorolását a Korm. rendelet I. számú melléklete 

tartalmazza. 
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Űrlap száma: ASP-IPAR-011-2017 

               

Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése 

 

Kitöltési Útmutató 

Beküldő adatai: Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos személyes adatokat szükséges 

feltüntetni, a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon 

szereplő adatok alapján. Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványon szereplő adatoktól a levelezési cím alatt szükséges feltüntetni a pontos 

címet. 

Bejelentéssel érintett telep jellege vagylagosan választható az adott űrlapon: 

• Bejelentés alapján nyilvántartásba vett 

• Telepengedéllyel rendelkező 

• Megszűnés időpontjának pontos meghatározása 

 

II.       Ipari tevékenység végzőjének adatai: Legördülő menüből ki kell választani: 

egyéni vállalkozó, cég, szervezet, civil szervezet.  

Egyéni vállalkozó esetén értelemszerűen kell az adatokat megadni: név, születési 

neve, helye, ideje, anyja neve, adóazonosító jele, vállalkozói nyilvántartási száma, 

adószáma, statisztikai számjele, székhelye, levelezési címe, telefonszáma, e-mail 

címe.  

Cég, szervezet, civil szervezet esetén értelemszerűen kell az adatokat megadni: 

neve, cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai számjele, székhelye, levelezési 

címe, telefonszáma, e-mail címe.       

III.      Telep adatai: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan rögzítése a 

nyomtatványon sárga színnel feltüntetett mezőkben: 

• Telep címe 

• Telek fekvése, helyrajzi száma 

 

Keltezés: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan rögzítése a nyomtatványon sárga 

színnel feltüntetett mezőkben (településnév, kitöltési dátum, aláírás) 

 


