

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Telefon: 77/523-136
BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ
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.) 2. § b) pontja és a 6. § alapján az alábbi bejelentést teszem:
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	m
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







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


















Az üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján nem forgalmazható termékek ***




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*
mozgóbolt útján kizárólag kiszerelve ****

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: (a kereskedelemről szóló 2oo5. évi clxiv. tv. 2. § 10., 13., 18. és 30. pontja értelmében)
	kiskereskedelem
	nagykereskedelem
	vendéglátó-ipari
	kereskedelmi ügynöki*


Vendéglátóhely üzlettípus 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján:*
	Étterem
	Büfé
	Cukrászda
	Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely
	Italüzlet, bár
	Zenés-táncos szórakozóhely
	Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
	Gyorsétterem
	Rendezvényi étkeztetés
	Alkalmi vendéglátóhely
	Mozgó vendéglátóhely

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) 	
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  	
Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy
tartott rendezvény helye: 	
időpontja: 	
illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény
az utazás indulási és célhelye: 	
az utazás időpontja:	
Kiskunhalas, …….. év	hó	nap
kérelmező aláírása
telefonszáma: 	



































*
A kívánt rész aláhúzandó 
**
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 18a. és 18b. pontjai értelmében:
napi fogyasztási cikk: (a vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével) olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló
élelmiszer
illatszer
drogériái termék
háztartási tisztítószer és vegyi áru
higiéniai papírtermék amelyet a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél,
napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki.
***
A Kertv. 2. §. 28. pontja alapján üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység
Korm. r. 18. § (1) Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján
a)	kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,
b)	gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz,
veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag,
valamint állatgyógyászati termék,
	élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,
	élő állat, növényi szaporítóanyag,
	fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt
anyag,
	veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag,

g)	drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy,
h) jövedéki termék, valamint
i) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti.
****
A Kertv. 2. §. 17. pontja alapján mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz;
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 109. §-a értelmében
(6) Mozgóbolt útján
b) az alkoholtermék, a bor, a sör, a pezsgő és a köztes alkoholtermék kizárólag kiszerelve, olyan forgalmi rendszámmal ellátott tehergépjárműből (autóbusz) értékesíthető, amely szilárd alapanyagú térelemekkel körülhatárolt, zárt légtérrel rendelkezik,"
„ (7) Az (5) bekezdés szerinti bejelentésben meg kell adni a mozgóboltként üzemelő közúti gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, az ellátott települések, értékesítési megállóhelyek megnevezését és helyét, azok megközelítésének útvonalát, a településenként, megállóhelyenként előre meghatározott nyitvatartási időt, valamint a jövedéki termék raktározására használt épület, épületrész címét (helyrajzi számát)."
Mellékletek:
	Csatolt okiratok:

	nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
	haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
	közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

2.	aláírási címpéldány, szükség esetén szabályszerű meghatalmazás.

