Működési engedély iránti kérelem

(a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet 7.§-a alapján)
Iktató bélyegző helye:

Címzett:

Oroszlány Város Jegyzője
mint elsőfokú kereskedelmi hatóság

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
 2841 Oroszlány, Pf.: 9.
 (34) 361-444 Fax.: (34) 361-182
www.oroszlany.hu
e-mail: jegyzo@oroszlany.hu

I.

A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

1.

A kereskedő neve, címe illetve székhelye
Neve:……………………….…………………………………………………………………………………...............
Elérhetősége (telefon, fax, e-mail): ...……………..…………………….……………………………………..............
Székhelye:………. irányítószám, …………………………… település, ……..……………………… utca ........ hsz.

2.

A kereskedő cégjegyzékszáma / az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / a kistermelő regisztrációs száma:
...….……………………………………………………………………………………………………………...……..

3.

A kereskedő statisztikai száma: ………………………………………………………………………………………..

4. az üzlet
4.1. a napi/heti nyitva tartási ideje:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
4.2 tulajdonosa (üzletingatlan):…………………………………………………….…………………………...…….……
4.3. címe: ...…………………………………………...……………………..........…… helyrajzi száma:…………………
4.4. használatának jogcíme: saját tulajdon / bérlemény/ egyéb:………...……………………………………..……………
4.5. elnevezése:………….…………………………………………………...………………………………...……………
4.6. alapterülete: ………………………...…………………………...………………………………...…………...….. .m2
5. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

5.1. üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:

2
megnevezése

sorszáma

5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:
megnevezése

sorszáma

5.3. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek megnevezése (a forgalmazni kívánt termékek
aláhúzandók:
az energiatermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék, az
alkoholtermék és a dohánygyártmány
6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): ………………………………………………………………………………..
6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): ……………………………………………………………………………...
7. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle
megtartását:
II. Csatolt okiratok
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló
okirat (a tulajdoni lap kivételével)
2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását
igazoló okirat
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak
hozzájárulását igazoló okirat.
III. Keltezés: …..……………………, .…… év …….…….. hó ….. nap

……………………………………………
kérelmező (bejelentő) aláírása
bélyegzője
A kérelmet átvettem:
Oroszlány, 20.. . …………………. hó …... nap
…………………………………………….
ügyintéző aláírása
P.H.

