
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Telefon: 77/523-136
BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ
üzlet használatára jogosult személyében változás
Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:      8.00-12.00
Szerda:     8.00-12.00
           13.00-17.00
Csütörtök: 13.00-17.00
	
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 10. § (4) bekezdése alapján bejelentem az üzlet használatára jogosult személyében történő változást, az alábbiak szerint: 
Az üzlet nyilvántartási száma: ……………………………………………………………….
Kereskedő neve:	
Székhelyének címe:	
Cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelői regisztrációs szám:
	statisztikai szám: 	…..
Kereskedelmi tevékenység formája: üzletben, mozgóbolt útján****, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi, közvetlen értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem** (a kívánt rész aláhúzandó)
Az üzlet címe:……………………………………………………...hrsz.: ……………..…………..
Elnevezése:	
Használatának jogcíme: 	alapterülete	m2
Tulajdonosa:	(név)	(cím)
Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 	fő
Vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai, használatbavételének időpontja:

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

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
délelőtt







délután








Advent 4 vasárnapjára, illetve évi egy vasárnapra vonatkozóan az üzlet nyitvatartási szándékának bejelentése (egy vasárnapnál az éven belüli hét száma adandó meg)

Advent 1
 Advent 2.
 Advent 3.
 Advent 4.
 Egy vasárnap

………………..
Forgalmazni kívánt egyéb termékek Korm. r. 6. sz. melléklet szerinti megnevezése, sorszáma:
sorszám
termék megnevezése



















A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tv. 3. § (2) bekezdése alapján forgalmazni kívánt termékek:
		Ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék. *
		Szeszes ital kimérést kíván-e folytatni:	igen	-	nem*

Nyilatkozom, hogy a kereskedelmi tevékenység jellege: (a kereskedelemről szóló 2oo5. évi clxiv. tv. 2. § 13., 18. és 30. pontja értelmében) *
	kiskereskedelem	nagykereskedelem		vendéglátás 
Kíván-e az üzletben a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet folytatni: 

A vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék. *

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén 

az árusítótér nettó alapterülete: ……………………………………………………………………...

az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma:……………………………………………...

azok telekhatártól mért távolsága:……………………………………………………………………

elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén) 

…………………………………………………………………………………………………….….
Kiskunhalas, ……. év	hó	nap

kérelmező aláírása 
telefonszáma: 	
* a kívánt rész aláhúzandó

Hozzájárulok ahhoz, hogy a ……………../…………….. nyilvántartási számú üzlet üzemeltetésére kiadott működési engedélyemet a kereskedelmi hatóság bevonja, és ezzel egyidejűleg  …………………………………………… nevű kereskedő – azonos tevékenységre és termékköre – az üzlet üzemeltetését átvegye. 

Kiskunhalas, ………….év …………..hó …………nap 

                                                                            aláírás 

