DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE
részére

Illetékmentes

DOMBRÁD
Rákóczi út 36
4492

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1. sz. melléklet B. pontja szerint
1./ Kereskedő neve:…………………………..……………….…………címe:………………………………………..…….……
székhelye: …………………………………………………………………………………………….…………………….………….
2./ Kereskedő:
cégjegyzék száma: …………………………………………………………………………..…………………………………….
egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: …………………………….………………………………………………………
kistermelő regisztrációs száma: …………………………..………….……………………………………………………….
3./ Kereskedő statisztikai száma: …………………………………………………………………………………………….
Kereskedő adószáma: ………………………………………………………………..………………………………………….
4./ Az üzlet:
4.1. napi/heti nyitvatartási ideje:……………………………………………………………….……………………………
4.2. tulajdonosa ……………………………………………..……és címe:…………………………………………………..
4.3. címe: ……………………………..……………………………………………..……………………………………………..
helyrajzi száma: ……..................................................................................................................
4.4. használatának jogcíme: ………………………………………….………….……………………………………..……
4.5. elnevezése: …………………………………………………………………………………………………………….…….
4.6. alapterülete (m2): ……………………………………..…………………………………………………………………..
5./ Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt:
5.1. Üzletköteles termékek megnevezése és sorszáma a R. 3. sz. melléklet alapján:
………………………………………………….………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………...……
………………………………………………….………………………………………………………………...…………………………
5.2. Egyéb termékek (bejelentés-köteles) megnevezése, sorszáma a R. 6. melléklet alapján:
………………………………………………….………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………...……
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………………………………………………….………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………...……
ebből:
5.3. A Jövedéki törvény 3. § (2) bekezdése szerinti termékek (ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor,
pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány): …………………………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………………………...…………………………
6./ Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
6.1. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13.): …………………………………………………………………..…………………
6.2. Nagykereskedelem: (Kertv. 2. § 18. pont): ………………………………...…………………..………………….
7./ Üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban
a szemle megtartását: igen - nem.
8./ A kereskedő elérhetősége: …………………………..…………. telefon ……………………..………………… fax
Csatolandó 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.
Tájékoztatom, hogy a kérelmére indult eljárásban ügyfélként az eljárásban szüksége személyes
adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell jogsegély teljesítése céljából. A
törvény eltérő rendelkezésének hiányában a hatóság jogosult az eljárás lefolytatásához
elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére.
Dombrád, 20… év …………………………………hó ….. nap
PH.
…………………………….
bejelentő aláírása
A kormányrendelet 6. § (1) bek. szerinti nyilvántartásba bejegyeztem a 6. sz. mellékletben felsorolt
termékköröket:
………………………../…………. nyilvántartási számon
Dombrád, 20… év …………………………………hó ….. nap
……………………………….
jegyző
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