Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
2856, Szákszend, Száki u. 91.
 34 /371-213  34 /371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
illetékbélyeg
helye (3.000 Ft)

BEJELENTÉS-KÖTELES kereskedelmi tevékenység iránti kérelem
Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni!

1. A kérelmező adatai
1.1. Jogállása:
1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)
3.Egyéni vállalkozó

2.Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Bt. Kkt.stb)
4.Őstermelő

1.2. Rövid neve:………………….………………………………………………….……………………………..
1.3. Neve:…………………………………………………………………………………………………………..
1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme:

…………………………..……..helység…..…………………..…………..…...……utca, házszám
Postafiók…………….Postafiók irányító száma:………………..

--
1.6. Statisztikai számjele
--
1.5. Adószáma:

(őstermelő esetén az őstermelői igazolvány száma)

1.7. Telefonszáma:………..……..
1.8. Cégbejegyzés / Vállalkozói igazolvány száma:…….…………..kelte:

--

1.9. Képviselő neve:…………….…………………..……születési neve:……..………………………………
lakcíme:……………………………………………………………….telefonszáma:….…………………..

2. Az üzlet adatai a korábban kiadott működési engedély/igazolás szerint
2.1. Speciális üzletfajta jelölése: CS. Csomagküldő M. Mozgóbolt K. Kiegészítő tevékenység
2.2. Elnevezése, cégfelirata (mozgóbolt esetén működési területe, útvonala)
…………………………………….……………………………………….………………..………………….
2.3. Címe:

……………..…….…..helység……...………..……....……utca…….……….házszám

2.4. Helyrajzi száma: ……………….……………
Korábbi üzemeltető neve, Bevásárló központ, piac neve, egyéb információ:……………………………
Eladótér alapterülete (m2): ……………
Kereskedelmi szálláshely/vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége (fő)……..…….Osztálya:………
2.5. A helyiség/ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselőjének neve
Név
Irányítószám
Helység
Utca, házszám.

…………..…...…….
...…………………………….……………………..…...…….
...……………………….………………
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…….…..…………………………
.………..………………...………

2.6. A korábbi használat jogcíme: 1. Tulajdonos 2. Társtulajdonos 3. Bérlő 4. Haszonélvező 5. Egyéb
Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja:
2.7. Zeneszolgáltatás van-e?:

-- vagy  Határozatlan idejű



2.8. Nyerőautomata engedély:



2.8. A szomszédos ingatlanok rendeltetése, tulajdonosai, vagy használói, kezelői, közös képviselői
A kérelmező részére csak a Rendeltetés kitöltése kötelező, amennyiben a többi hiányzik, az önkormányzat szerzi be.

.Rendeltetés

Szomszéd neve

Irányítószám

Helység

Utca, házszám (Hrsz).

…………......…….
………………………..……:………..….....…….
………………………..……:…….…….....…….

1. ……………… ………………..……………:

.……………………………

2. ………………

..…………..………………

3. ………………

.……………………………

2.9. A korábbi vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja:
…………………………………………………………….

--

3. Az üzlet tervezett ill. MÓDOSÍTOTT tevékenységi ill. termék körének adatai *( kizárólag
az adatváltozást érintő pontokat kell kitölteni!)
Az üzlet adatai a MÓDOSÍTOTT működési engedély szerint
3.1. Speciális üzletfajta jelölése: CS. Csomagküldő M. Mozgóbolt K. Kiegészítő tevékenység
3.2. A MÓDOSÍTÁS jellege: Ü. Üzemeltető/cég váltás ÜA. Üzemeltető adataiban történő változtatás
ÜJ. Üzlet jellegében/fajtában történő változtatás ÜM. Üzlet méretében/adataiban történő változtatás
NY Nyitva tartási időben történő változtatás É Termékkörben/tevékenység jellegében történő
bővítés/változtatás E Egyéb változtatás (aláhúzással jelölje)
3.3. Elnevezése, cégfelirata (mozgóbolt esetén működési területe, útvonala)
…………………………………….……………………………………….………………..………………….
3.4. Címe:

……………..…….…..helység……...………..……....……utca…….……….házszám

3.5. Helyrajzi száma: ……………….……………
Bevásárló központ, piac neve, egyéb információ:……………………………………………………………...
Eladótér alapterülete (m2): ……………
Kereskedelmi szálláshely/vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége (fő)……..…….Osztálya:………
3.6. A helyiség/ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselőjének neve
Név
Irányítószám
Helység
Utca, házszám.

…………..…...…….
...…………………………….……………………..…...…….
...……………………….………………

…….…..…………………………
.………..………………...………

3.7. A kérelmező használati jogcíme: 1. Tulajdonos 2. Társtulajdonos 3. Bérlő 4. Haszonélvező 5. Egyéb
Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja:
3.8. Zeneszolgáltatás van-e?:



-- vagy  Határozatlan idejű
2.8. Nyerőautomata engedély:



3.9. A szomszédos ingatlanok rendeltetése, tulajdonosai, vagy használói, kezelői, közös képviselői
A kérelmező részére csak a Rendeltetés kitöltése kötelező, amennyiben a többi hiányzik, az önkormányzat szerzi be.
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.Rendeltetés

Szomszéd neve

Irányítószám

Helység

…………......…….
………………………..……:………..….....…….
………………………..……:…….…….....…….

Utca, házszám (Hrsz).

1. ……………… ………………..……………:

.……………………………

2. ………………

..…………..………………

3. ………………

.……………………………

3.10. A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja:
…………………………………………………………….

--

4. A folytatni kívánt (tervezett) kereskedelmi tevékenység formája
A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
jellege (kiskereskedelem - K,
nagykereskedelem - N)

Termékek
(a megfelelő bekarikázandó)
1. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység;
2. mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység;
3. bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység;
4. vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység;
5. közterületi értékesítés;
6. közvetlen értékesítés (kiskereskedelmi tevékenység keretében
termák forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén);
7. üzleten kívüli kereskedelem;
8. csomagküldő kereskedelem,
9. automatából történő értékesítés,

5. Forgalmazni kívánt (tervezett) termékek ill. tevékenységi körének adatai
A forgalmazni kívánt termékek megnevezése és sorszáma
(a megfelelő bekarikázandó)
1. Élelmiszer
1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,
1.5. Hús-és hentesáru,
1.6. Hal,
1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz,
bébiétel, stb
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény,
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A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
jellege (kiskereskedelem - K,
nagykereskedelem - N)

biotermék, testépítő szer stb.);
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék,
lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal,
hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges
alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi,
babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.);
6. Lábbeli- és bőráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai
cikk;
8. Hangszer;
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
10. Audió és videóberendezés;
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
12. Telekommunikációs cikk;
13. Festék, lakk;
14. Vasáru, barkács- és építési anyag;
15. Szaniteráru;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin,
gázolaj,
autógáz,
gépjármű-kenőanyag,
-hűtőanyag
és
adalékanyag;
23. Háztartási tüzelőanyag;
24. Palackos gáz;
25. Óra- és ékszer;
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk,
csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők
stb.);
27. Játékáru;
28.
Közérzettel
kapcsolatos
nem
élelmiszer
termék
(vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.);
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;
30. Virág és kertészeti cikk;
31. Kedvtelésből tartott állat;
32. Állateledel, takarmány;
33. Állatgyógyászati termék;
34. Szexuális termék;
35. Fegyver és lőszer,
36. Pirotechnikai termék;
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő
szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz,
kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal,
zsineg stb.);
38. Fotócikk;
39. Optikai cikk;
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
41. Temetkezési kellék;
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;
43. Emlék- és ajándéktárgy;
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44. Numizmatikai termék;
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor,
egyéb használtcikk, régiség);
47. Személygépjármű;
48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál
nehezebb jármű);
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék;
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;
51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll
stb.);
52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés;
53. Irodagép, -berendezés, irodabútor;
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép,
mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó,
repülőgép stb.);
55. Ipari vegyi áru;
56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag,
nyersgumi, ipari textilszál, textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakő);
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;
58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem
váltott zálogtárgy;
59. Egyéb:
……………………………………………………………………….....

6 A jövedéki törvény (2003. évi CXXVII. törvény) hatálya alá tartozó termékek közül az
alábbi termékeket forgalmazom (a megfelelő aláhúzandó):
a) az ásványolaj,
b) az alkoholtermék,
c) a sör,
d) a bor,
e) a pezsgő,
f) a köztes alkoholtermék,
g) a dohánygyártmány.
Kizárólag a működési engedély jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén:

Nyilatkozom, hogy az üzlet jogutódlással történő további üzemeltetése az üzletben
folytatott tevékenységet, illetve a forgalmazott termékkört nem érinti.
Cég vagy Egyéni vállalkozó esetén:
Név:…………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………..…………………………………………………………………
Székhelyének címe / Állandó lakcíme:

…………………………..……..helység…..…………………..…………..…...……utca, házszám
Postafiók…………….Postafiók irányító száma:………………..

--
Statisztikai számjele
--
Adószáma:

(őstermelő esetén az őstermelői igazolvány száma)

Telefonszáma:………..……..
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Cégbejegyzés / Vállalkozói igazolvány száma:…….…………..kelte:

--

Képviselő neve:…………….…………………..……születési neve:……..………………………………
lakcíme:……………………………………………………………….telefonszáma:….…………………..

7. Az üzlet nyitvatartási ideje (Mozgóbolt árusítási ideje)
Nyitva tartás (aláhúzással jelölje: Á. Állandó jelleggel; I. Idény jelleggel
Hétfő:………………………………..
Kedd:………………………………..
Szerda:……………………………..
Csütörtök:………….………………
Péntek:…………………….……….
Szombat: ………………….……….
Vasárnap: ………………….………

8. Csatolt mellékletek
8.1.  M1.mellékelt űrlap. (A Rendelet 7 § (1) bek. szerinti tevékenységek esetén)
8.2.  Az üzlet helyszínrajza
8.3.  Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat/végzés 1 hónapnál nem régebben keletkezett példánya
8.4.  Használat jogcímét igazoló irat (pl. bérleti szerződés, tulajdoni lap)
8.5.  Társtulajdonosi/haszonélvezői hozzájárulás
8.6.  Szakképzettséget igazoló okirat
8.7.  Írásbeli meghatalmazás, amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el (eredeti)
8.8.  Az üzlethelyiség használatbavételi engedélyéről vagy rendeltetési mód változásáról szóló
döntés jogerős példány (építéshatóság)
8.9. Meglévő szakhatósági hozzájárulások, engedélyek
Engedély megnevezése

Engedély .száma

Engedély kelte

1. …………………………………………………. ……………………… ……………….………..
2. …………………………………………………. ……………………… …………………………
3. …………………………………………………. ……………………… …………………………
4. …………………………………………………. ……………………… …………………………
8.10. Csatolt mellékletek összesen: …….db
Az engedélyezési eljárás során helyszíni szemle megtartását: kérem (aláhúzással jelölje)

(I)gen (N)em

Szeszesital kimérést kívánok folytatni (aláhúzással jelölje)

(I)gen (N)em

Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt. ………..…..……, …….….év…….…….hó…..nap
…………………………………..
Kérelmező aláírása (bélyegző)

