BALATONFÜREDI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CÍMZETES

FŐJEGYZŐ

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Kirendeltség Irányító Osztály Dörgicsei Kirendeltség
8244 Dörgicse, Fő u.16.

illetékbélyeg helye

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE
BEJELENTŐ ADATAI
A kereskedő neve (cégneve): ..............................................................................................................
A kereskedő címe, illetve székhelye: .................................................................................................
Cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelő regisztrációs száma: ......
..............................................................................................................................................................
Statisztikai száma: ..............................................................................................................................
Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................
KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG HELYE
Tevékenység helyének címe, (címei): ................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Mozgóbolt működési területe és útvonal jegyzéke: .........................................................................
..............................................................................................................................................................
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem működési területének jegyzéke, a működési
területtel érintett települések (több helység esetén megye vagy országos jelleg megjelölése):.........
..............................................................................................................................................................
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: ............
..............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a közlekedési eszköz megjelölése (a jármű
azonosítására használt jelzés feltüntetésével): .....................................................................................
..............................................................................................................................................................
FOLYTATNI KÍVÁNT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FORMÁJA
(kérjük jelölje meg a megfelelő tevékenységet)

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes főjegyző 8230 Balatonfüred Szent István tér 1. Levélcím: 8230 Balatonfüred, Pf.: 266.
Elérhetőség: 87/581-220, e-mail: titkarsag@balatonfured.com, Ügyfélfogadási idő: Hétfőn, Szerdán: 8-12 óráig, 13-16 óráig, Pénteken: 8-13 óráig
Kirendeltség Irányító Osztály Dörgicsei Kirendeltség, 8244 Dörgicse, Fő u. 16. Telefon: 87/444-321, e-mail: onkormanyzat@dorgicse.hu
Ügyfélfogadási idő: kedd és csütörtök: 8-12 óráig, 13-16 óráig, Pénteken: 8-12 óráig
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Az üzlet címe, helyrajzi száma: .......................................................................................................
Az üzlet tulajdonosa: ..........................................................................................................................
Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: ................ ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………....
Az üzlet használatának jogcíme: ........................................................................................................
Üzlet elnevezése: ...............................................................................................................................
Alapterülete: ………………………………………………………………………………………..
Vendéglátó üzlet esetén annak befogadóképessége: ..........................................................................
Vásárlók Könyve használatbavételének időpontja, azonosító adatai:.........................................
............................................................................................................................................................
Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén:
Az árusítótér nettó alapterülete: .....................................................................................................
Az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és
elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén): .....................
............................................................................................................................................................
A FORGALMAZNI KÍVÁNT TERMÉKEK MEGNEVEZÉSE
ÉS SORSZÁMA:
…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

Jövedéki termékek forgalmazása (a megfelelőt karikázza be)l:
a)
ásványolaj
d) bor
b)
alkoholtermék
e) pezsgő
c)
sör
f) köztes alkoholtermék
A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG JELLEGE A MEGJELÖLT KERESKEDELMI FORMÁK
ÉS HELYEK SZERINTI BONTÁSBAN
(kérjük karikázással jelölje a megfelelő tevékenységet)
a)
b)
c)
d)

kereskedelmi ügynöki tevékenység
kiskereskedelem
vendéglátás
nagykereskedelem
NYILATKOZAT
/A megjelölt kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban!/

Szeszesital-kimérést folytatok:

IGEN / NEM

Az üzletben az alábbi szolgáltatást nyújtom: (Kérjük karikázza be a bejelenteni kívánt szolgáltatást.)
a)
zeneszolgáltatás/műsoros előadás/tánc
b)
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék
Tudomásul veszem, hogy a fenti szolgáltatások akkor folytathatók, ha a vendéglátó üzlet megfelel a
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt
követelményeknek.
A bejelentéshez csatolt okiratok:
(A megfelelőt kérjük aláhúzni.)
1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.)
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével):
csatolom – saját tulajdon
2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs(ak)
hozzájárulását igazoló okirat:
csatolom – nincs haszonélvező
3. Egyéb (pl. külön-engedély): ...................................................................................................

………………………, 201…. év ………………hónap ……nap
……………………………………………………..
ügyfél vagy meghatalmazott* aláírása

*meghatalmazás csatolása szükséges

