ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONTOK
Hétfő: 08:30 – 12:00; 13:00-17:30

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szerda: 08:30 – 12:00; 13:00-15:30

IGAZGATÁSI IRODA

❑ KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE
❑ MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM VALAMINT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE
(a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint)

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai
1. A kereskedő neve:
Címe, székhelye
2. Társas vállalkozás esetén a cég cégjegyzékszáma
Egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma
Kistermelő esetén regisztrációs száma
3. A kereskedő statisztikai száma:
4. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
4.1. A kereskedelmi tevékenység (üzlet) címe és a tevékenység (üzlet) helyrajzi száma:
…………………………………………………………………………………………………………...…………
4.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke /csatolható mellékletként is/:
…..……………………………………………………………………………………….………….…………..…
4.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed
- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése (ill. honlap címe):..………………………..……………...…....
4.4 A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni:
………………………………………………………………………………………………………………………
4.5. Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási
és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:
………………………………………………………………………………………………………………………
5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a
a kereskedelemről szóló 2015. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (4) bekezdése szerint: (jelöljön
meg kizárólag egyet – amennyiben több tevékenységet kíván folytatni, külön bejelentésként kell csatolni)
❑
❑
❑
❑
❑

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység
közterületi értékesítés

❑
❑
❑
❑
❑

közvetlen értékesítés
üzleten kívüli kereskedelem
csomagküldő kereskedelem
automatából történő értékesítés
közlekedési eszközön folytatott értékesítés

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az ÜZLET
6.1. A napi/heti nyitvatartási ideje:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
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6.2. Az üzlet tulajdonosa: ………………………………………………………………………………………..
6.3.Címe, helyrajzi száma:……….………………………………………………………….…………….…......
6.4. Használatának jogcíme: ❑Tulajdonos ❑Társtulajdonos ❑Bérlő ❑Haszonélvező ❑Egyéb: ……….…….
6.5. Elnevezése: …………………………………………………………………………………….
6.6. Üzlet alapterülete (m2): ……………………………………………………………….……………….……..
6.7. Vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége (fő): ……………………………………..……………………
Vendéglátóhely típusa (a 210/2009. (IX. 29.) Korm. r. 4. melléklete szerint):
Étterem / Büfé / Cukrászda / Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely /
Italüzlet, bár / Zenés-táncos szórakozóhely / Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely /
Gyorsétterem / Rendezvényi étkeztetés / Alkalmi vendéglátóhely / Mozgó vendéglátóhely
6.8. a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány
azonosító adatait és használatba vételének időpontja
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:
várakozó helyek
száma (db)

elhelyezkedése

telekhatártól mért
távolsága (m)

saját telken
más telken parkolóban
parkolóházban
közterület közlekedésre szánt terület egy részén
közforgalom céljára átadott magánút egy részén
összesen

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt bejelentés köteles
7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. melléklet alapján, illetve
ebből:
Termék sorsz.
(6.melléklet)

Termék pontos megnevezése (6. mellékletből)

8.2. a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény /Jöt./ 3. § (1) bekezdés 29.-a szerinti jövedéki termékek:
………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………….……………………………………………………..…………………………………………..
9. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi
tevékenység jellege (egyszerre több is megjelölhető):
❑
❑
❑
❑

kereskedelmi ügynöki tevékenység
kiskereskedelem és vendéglátás
nagykereskedelem
kiskereskedelem

(Kertv. 2. § 10. pont)
(Kertv. 2. § 13. pont) ill. (Kertv. 2. § 30. pont)
(Kertv. 2. § 18. pont);
(Kertv. 2. § 13. pont)

10. A kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
10.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve ❑ igen ❑ nem
10.2. kíván-e az üzletben a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.
„Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak
alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható.”
❑ igen ❑ nem
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II. Csatolt okiratok
❑ Cégkivonat, aláírás minta vagy nyilvántartásba vételi igazolás
❑ Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat
(a tulajdoni lap kivételével, pontos helyrajzi szám feltüntetésével);
❑ Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező(k) hozzájárulását igazoló okirat (pontos helyrajzi szám feltüntetésével);
❑ Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat a helyrajzi szám pontos megadásával.

NYILATKOZAT
3. MELLÉKLET A 210/2009. (IX. 29.) KORM. RENDELETHEZ
A KIZÁRÓLAG ÜZLETBEN, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY BIRTOKÁBAN FORGALMAZHATÓ
TERMÉKEK:
1.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki
adóról szóló törvény szerinti tüzelőolaj-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;(2000.
évi XXV. törvény a kémiai biztonságról)
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek; (25/2006. (II.
3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról)

❑ igen ❑ nem

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

❑ igen ❑ nem

5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2., és 3. pirotechnikai
osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

❑ igen ❑ nem

6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

❑ igen ❑ nem

7. nem veszélyes hulladék;

❑ igen ❑ nem

8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj,
LPG és az üzemanyag

❑ igen ❑ nem

Kelt, Pécel, ….…..év…………….hó……..nap

❑ igen ❑ nem

………………………………………………
bejelentő aláírása (bélyegző)

Telefonszám: ………………………………………….

E-mail cím: ……………………………………..

Hozzájárulok, hogy a kereskedelmi hatóság elérhetőségem adatait (telefonszám, e-mail cím) a vállalkozói tevékenységemmel összefüggésben, jogszabályi felhatalmazás alapján eljáró hatóságok és szervek részére átadja.

……………………………………
aláírás
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