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MŐKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
(Üzletkör bıvítése esetén is ez a nyomtatvány használandó,
valamint a Korm. r. 3.§ (2) bek. j) és k) pontjában megjelölt adatváltozás esetén is.)

10.000.-Ft illetékbélyeg helye:

Kérem Borsodivánka – Négyes Községek körjegyzıjét, hogy a 133/2007. (VI. 13.)
Kormány rendelet alapján részemre mőködési engedélyt szíveskedjen kiadni.
-KERESKEDİ neve: .................................................................................................................
-Kereskedı székhelye:................................................................................................................
-Kereskedı mőködési engedély ügyet intézı képviselıjének telefonszáma: .........................................
-Kereskedı cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolványának száma: ........................................
-Kereskedı adószáma (vállalkozói igazolványról, cégkivonatról): ......................................................
-Kereskedı statisztikai számjele (okmányirodától, cégkivonatról): ..................................................
-ÜZLET címe: …………….. …………………………………………………………………..
Eladótér alapterülete: ...............................m2

-Helyrajzi szám: ……………………………

Kereskedelmi szálláshely, vendéglátó üzlet befogadóképessége: ……………………fı
-Üzlet tulajdonosa:......................................................................................................................
-Üzlet használatának jogcíme (megfelelı aláhúzandó): saját tulajdon

- bérlet - használat

-ÜZLET ELNEVEZÉSE (cégfelirat):...........................................................................................
(utalnia kell az üzlet szakjellegére, a fı tevékenységre, vásárolható termékekre, szolgáltatásokra)
-ÜZLETKÖRÖK 133/2007. (VI.13.) K. R. 2. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN
ÜZLET SZAKMAI JELLEGÉT MEGHATÁROZÓ Fİ ÜZLETKÖR:
ÜZLETKÖRI
JELZİSZÁM

MEGNEVEZÉS
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TOVÁBBI ÜZLETKÖRÖK MEGNEVEZÉSE, SZÁMA:
ÜZLETKÖRI
JELZİSZÁM

MEGNEVEZÉS

-Nyitvatartási idı:

Nyitvatartás jellege (megfelelı alázúzandó):

Hétfı:………………………………………..
Kedd:………………………………………..

állandó

-

idény jellegő

Szerda:………………………………………
Csütörtök:…………………………………..
Péntek:………………………………………
Szombat: ……………………………………
Vasárnap:…………………………………….
-Kereskedı nyilatkozata, hogy kéri-e helyszíni szemle megtartását (megfelelı aláhúzandó)
Kérem
Nem kérem
-Kereskedı nyilatkozata, az alább felsorolt termékek értékesítésével kapcsolatban:
1. Állati eredető élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot használ fel, hoz forgalomba, vagy
terményt, takarmányt, élı állatot, illetve állatgyógyászati készítményt értékesít?
Igen
Nem
(megfelelı aláhúzandó)
2. Növényvédıszert árusít?
Igen
-

Nem

3. Vegyi árut, festéket, veszélyes árut forgalmaz?
Igen
Nem

(megfelelı aláhúzandó)

(megfelelı aláhúzandó)

4.„A” és „B” tőzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai
terméket, tüzelı- és „C” tőzveszélyességi osztályú építıanyagot értékesít, üzemanyagot
értékesít?
Igen
Nem
(megfelelı aláhúzandó)
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- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv. 29.§ (9) bek. alapján a tájékoztatást az eljárás megindításáról, annak
idıpontjáról, iktatási számáról, az ügyintézés várható idıtartamáról, az ügyintézı
nevérıl, elérhetıségérıl.
Kérem
Nem kérem (megfelelı aláhúzandó)
…………………….., 200 ……év ……………hó…………..nap
…………………………….….
Aláírás
Nem veszélyes hulladék értékesítése, motorkerékpár-javítás, továbbá amennyiben a kapcsolódó
szolgáltatásként végzett tevékenység külön jogszabály szerint telepengedély-köteles tevékenység lenne,
KIEGÉSZÍTİ NYOMTATVÁNY kitöltése kötelezı.

❊❋ ❊

Csatolandó:
-

vállalkozói igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, (új cég esetén a
cégbíróság által kiadott tanúsítvány illetve a cégbejegyzés megtörténtét igazoló
végzés);

-

helyszínrajz (földhivatal által kiadott térképmásolat);

-

(tulajdoni lap kivételével) az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat,
pl: bérleti szerzıdés (ügyvédi ellenjegyzéssel, vagy két tanúval aláíratva név, cím,
szig.sz.), közös tulajdon esetén tulajdonostárs, haszonélvezı hozzájárulását igazoló
okirat;

-

használatba vételi engedély (építési osztálytól vagy a tulajdonostól) (ami azt igazolja,
hogy a helyiség üzletté van nyilvánítva);

-

meghatalmazás, amennyiben a kereskedı képviseletében más személy jár el a
mőködési engedélyezési eljárás során;

-

amennyiben az üzletet magában foglaló ingatlan társasház, vagy lakásszövetkezeti
tulajdon, akkor a társasház közös képviselıjének, intézıbizottság elnökének,
lakásszövetkezet esetén elnökének neve és címe;

-

ha a helyszínrajz szerinti szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok közül valamelyik
társasház vagy lakásszövetkezeti tulajdon, akkor a társasház közös képviselıjének,
intézıbizottság elnökének, lakásszövetkezet esetén elnökének neve és címe;
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-

szakhatósági
hozzájárulásokhoz
szükséges,
külön
jogszabályban
elıírt
dokumentumok, tervdokumentumok. Pl: jármőkereskedelmi tevékenység esetén a
Nemzeti Közlekedési Hatóság szakhatósági hozzájárulásához szükséges: parkolási
egyenleg + méretezéssel ellátott helyszínrajz, amelyen a kapubehajtó és az országos
településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendeltnek megfelelı számú (ingatlan területén belül kialakított) várakozóhely fel van
tüntetve.

-

Vendéglátó üzlet esetében a kereskedı nyilatkozata arról, hogy folytatni kívánja-e a
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésben meghatározott
tevékenységek valamelyikét: „Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására
zeneszolgáltatás nyújtható, mősoros elıadás, tánc rendezhetı, továbbá a
szerencsejáték szervezésérıl szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban:
Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minısülı szórakoztató játék folytatható.
Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minısülı játék csak az Szt.-ben
meghatározott feltételekkel mőködtethetı, illetve folytatható.”

-

Mozgóboltnál: mőködési területének, útvonalának jegyzéke

-

Mozgóboltnál: árusítás napjainak jegyzéke
❊❋ ❊
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