10.000,-Ft illetékköteles
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
8296 Monostorapáti

Működési engedély kiadása iránti kérelem
Működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet 1. számú melléklete szerint )
A kereskedő és az üzlet adatai
1./ A kereskedő neve (cégneve) : .....................................................................................
A kereskedő székhelye: Ir.szám: ............. Település: ............................................
.......................................................................... utca, út, tér .................. sz. ……. lph.em.
Telefonszáma: ........................................ / nem kötelező megadni ! /
2./ A kereskedő cégjegyzékszáma: Cg. ...............................................
Az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ..................................
A kistermelő regisztrációs száma: ..................................................
3./ A kereskedő statisztikai számjele: ............................................................................
4./ Az üzlet:
4.1./ Napi/heti nyitva tartási ideje:
Nyitvatartási idő

Ebédidő

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
4.2./ Tulajdonosa: ............................................................................................................
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4.3./ Címe: ........................................................................................................................
Helyrajzi száma: ..........................
4.4./ Használatának jogcíme:...........................................................................................
4.5./ Elnevezése: ...............................................................................................................
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4.6./ Alapterülete (m ): .........................
5./ Az üzletben forgalmazni kívánt
5.1./ üzletköteles termékek megnevezése és sorszáma a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján:
Termék sorszáma

Termék megnevezése

5.2./ egyéb termékkörök sorszáma és megnevezése a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete alapján, s ezekből a
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.
évi CXXVII. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
Termékkörök
sorszáma

Termékkörök megnevezése

Jövedéki termék
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Termékkörök
sorszáma

Termékkörök megnevezése

Jövedéki termék

Jövedéki termékek:
a./ az ásványolaj,
b./ az alkoholtermék,
c./ a sör,
d./ a bor,
e./ a pezsgő,
f./ a köztes alkoholtermék,
g./ a dohánygyártmány.
Kérjük, hogy a forgalmazni kívánt jövedéki termék betűjelét írja a táblázatba !
6./ Az üzletben folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
6.1./ Kiskereskedelmi tevékenység. ( üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek
forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő
szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére. )
6.2./ Nagykereskedelmi tevékenység. ( üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek
átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő
raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó
részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is. )
A kívánt tevékenységi jelleg számát kérjük bekarikázni!
7./ Az engedélyezési eljárásban szemle megtartását
KÉREM
A kívánt szöveg aláhúzandó !

NEM KÉREM
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II. Csatolt okiratok:
1./ nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
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
4./ Ha az üzletet társasház (lakásszövetkezet) külön tulajdonban álló, nem lakás céljára
szolgáló helyiségében kívánja működtetni, akkor a társasház (lakásszövetkezet) képviseletére
jogosult személy nevét és lakcímét tartalmazó irat.
5./ Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása
A csatolt okirat tartalmának megfelelő számot kérjük bekarikázni!
Monostorapáti, 201…..év …………………………………..hó………………………..nap

………………………………………………………………..
bejelentő olvasható neve

………………………………………………………………..
bejelentő (cégszerű) aláírása

