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Szám: 968-2 /2013.                    Tárgy: Ipari tevékenység nyilvántartásba vétele 

 

Igazolás 

bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételéről 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. Törvény 27.§. (1) bekezdése, 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.) 
Kormányrendelet 3. §. (1) bekezdése alapján az ipari  tevékenységet 

nyilvántartásba veszem a 2/2013/B. nyilvántartási számon,  

és a www.bakonyszombathely.hu oldalon közzéteszem az alábbi adatokkal: 

 

Az ipari tevékenység végzőjének adatai: 
 
Az ipari tevékenység végzőjének neve: Ódor László 
Székhelye: 2884 Bakonyszombathely, Szabadság u. 17. 
Cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma: 33312883 

Telep adatai: 

Telep  
Tulajdonosa: Horváth Beáta 
Címe: 2884 Bakonyszombathely, Szabadság u. 17. 
Helyrajzi száma: Bakonyszombathely 145/A 
Használatának jogcíme: használati jog 

Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek): 

Személygépkocsi általános karbantartás,-javítás 
M.n.s. egyéb általános gép, berendezés javítása 
Gépjárműalkatrész ügynöki kiskereskedelme. 

 



A telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben 

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést:  
                                             Nem használnak 

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék 
tárolására szolgáló tartályt:  Használnak 

c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Nem használnak 

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos 
berendezést, rendszert: Nem használnak 

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve 
sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést: Nem használnak. 

 

Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének 
megjelölésével: 

Hétfő-Péntek        16-18 óráig 
Szombat                  8-13 óráig 

 

 

Bakonyszombathely, 2013. november 8. 

 

 

 

Varga Sándor 
jegyző 
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Szám: 968-5 /2013.                 Tárgy: Ipari tevékenység nyilvántartásba vételének 

módosítása 

 

Igazolás 

Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételének módosításáról 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. Törvény 27.§. (1) bekezdése, 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.) 
Kormányrendelet 3. §. (1) bekezdése alapján az ipari  tevékenységet 

a  3/2013/B. nyilvántartási számon módosítom,  

és a www.bakonyszombathely.hu oldalon közzéteszem az alábbi adatokkal: 

 

Az ipari tevékenység végzőjének adatai: 
 
Az ipari tevékenység végzőjének neve: Ódor László 
Székhelye: 2884 Bakonyszombathely, Szabadság u. 17. 
Cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma: 33312883 

Telep adatai: 

Telep  
Tulajdonosa: Horváth Beáta 
Címe: 2884 Bakonyszombathely, Szabadság u. 17. 
Helyrajzi száma: Bakonyszombathely 145/A 
Használatának jogcíme: használati jog 

Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek): 

Személygépkocsi általános karbantartás,-javítás 
M.n.s. egyéb általános gép, berendezés javítása 
Gépjárműalkatrész ügynöki kiskereskedelme. 



 

A telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben 

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést:  
                                             Nem használnak 

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék 
tárolására szolgáló tartályt:  Nem használnak 

c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Nem használnak 

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos 
berendezést, rendszert: Nem használnak 

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve 
sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést: Nem használnak. 

 

Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének 
megjelölésével: 

Hétfő-Péntek        16-18 óráig 
Szombat                  8-13 óráig 

 

 

Bakonyszombathely, 2013. december 30. 

 

 

 

Varga Sándor 
jegyző 

 

 

 

 

 


