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Tisztelt c{mzeít!

A-P.M.R.

Kereskedelmi Ipári es szolgílta'ó Kft. (székhely:4o,l D€bréce& IsÍváí út l3ó.) az
5J00 KáÍcag. Gyarmati út 2lll. szám alátti, 5350/3 helyrajzi szimú tolephelyen folyat
beje]errtés'
köteles jPa'i aevék9nységet' Az üzomeltető t€vékenységi kór bóvítése t';'gí rcrellr,er oyllj:ort
be
hivatálomhoz'
A.!'M'R' K1i által az 53Ü0 KaL'g Gysrmati úL 2u1. $rÁÍn alatti, 5350/3 l1elyrúzi szArntl
telephel} en forylatni Iiván. bej<]enlA-öleles
45.20

GépjárDújávn:i\' LárbanIafiÁs

1evékenysé8et 45.2011. nyilvántárlási szám alatt a telepekröl vezeteft nyitvantartiisba bejeleltóelr€Z
kötötÍ t€vékenységkéntjegyeztqm br.

Á

bejelentettÍevékenységa fenti telephelyen vég9zh€tó, az össáaúgban van lGrcag város ha1ályos
TelepüIésrendezési Tervéoek eióirásaival. Káicag Város Főépítészeszerini ,é haíílyos
1el€pÜlósreídezesi terv 9lilínisai szerint a l-arcagi 5350/3 ]rrsz-ú ingailanon a kérelemben szerepló
gépjáÍmiijavílás,karbanlartás tevékelysóg foly1atható',,

Feilrivom az üzemelt€tő

firyelméL hogy a telep€ng€dély, i]letve a tel€p lotesjtéséoek bejelontése
alapján gyakorolbató egyes tenneIő és es'es szo]gáltató tevéklnységekől' valamilÍ a
Íelepengedélyezes rendjéről és á bejelentés szabátyajról szóló 358/2008. {X . ]i.) Konn. rende]et
(továbbiakban: R.) 9' $ (l) és (4) b€k€zdés€
szerint a nyilvlintartásbal Szereplő adatokban
I}okövetkezett változilsl. - az ipari tevékenységvátozását idc nem érfve
-haÍadéktalalul, áz ipari
tevókenység megszúnósét pedig a mogszűnést követően haladéktalanul köteles ilisban beielenteni a
Jcs/ánc(.

A R. 8'

$ (2) bckezdése akpj]án
'j{jeBiá a beje|entés tÍásolatát a nyilyántarlásba vételt kö\.e{őefl a
nyjlvántÍrrtási sáolnal egyii1t kézbesít9s útján mcgkiildi a bejelentőnek' valamint a 4' $_ban és az (1)
bekezdés d).f) pontjában megjelt'lt hatós.igoknak.''-

hatóságokat' hogy a R. 8' s (]) és (a) belGzdésej szeria1 a bejelentés
kézhezvetejétől sámítotl30 napon belti] a telep€n 6lloÍöaás1 folylassamt le, és a'nak ercdmónyóÍől
az ellenőrzést követő 8 napon belii] tájékozassanak.

Kéren az il]eíókes
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Az ipari tevékenységgel összefüggésben a telepen .basználnak
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lpari Vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készülékét

4-3

Legalább 50 kVA béépítettösszeljesítményű. 0.4 kV Vagy nagyabb
feszoÍ.\égű villarrtos berendeEést' .endszert
Nern köáoÍgalmú Üzemanyaglöltő állomáson cséppfo'ós vaqy
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Ögyirjtsám alatt lefrl'ltátott közlgazg?úLi tatos*gi. e!árris scl.,in á
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