Működési engedély
Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője
Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda
Ügyintéző: Gál Judit
Elérhetősége: 56/470-017; 8/2-es mellék
A kereskedő az üzlet működési engedélyének kiadását az üzlet helye szerint illetékes jegyzőtől
kérheti.
A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása
mellett / csatolni kell:
•

•

•

•
•

újonnan alakult cég esetében a létesítő okiratot (új cég esetén cégbírósági bejegyző
végzést), aláírási címpéldányt,
már működő cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot
egyéni vállalkozás esetében az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló
igazolás, amely tartalmazza a végezni kívánt tevékenységet és az üzlet címét
székhelyként vagy telephelyként bejegyezve. Az üzlet helyrajzi számát,
helyszínrajzát, eladóterületének alapterületét, kereskedelmi szálláshely, illetve
vendéglátó üzlet esetén annak befogadóképességét,
nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetén az üzlethelyiség használatára való
jogosultságot igazoló okiratot a tulajdoni lap kivételével: (bérleti szerződést,
albérleti szerződést, stb.)
haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló
okirat

A jegyző szerzi be:
• a szakhatóság(ok) hozzájárulását, amennyiben ez szükséges
• amennyiben az ügyfél az általa vagy meghatalmazottja által jelen eljárás
megindítása előtt beszerzett, jelen kérelemre vonatkozó, hat hónapnál nem régebbi
szakhatósági állásfoglalást becsatolja, az annak azonosságát tanúsító okiratot
• a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot
Ügyintézési határidő: 21 nap,
Illeték:
•

működési engedély iránti kérelem benyújtása illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről
4/2009 (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékeke eladási ára és
egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól
2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes
közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről
2009. évi V. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út
Tel.: 56/470-017, Fax: 56/470-001
E-mail: igazgatas.foldvar@freemail.hu

1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
B) A működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalma
I. A kereskedő és az üzlet adatai
1. A kereskedő neve

..

Címe
Székhelye
2. A kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma
3. A kereskedő statisztikai száma
4. Az üzlet
4.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
4.2. Tulajdonosa

...

4.3. Címe, helyrajzi száma

...

4.4. Használatának jogcíme

.

4.5. Elnevezése
4.6. Alapterülete (m2)

..

-2.5. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
5.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján
.
.....
.
.
.
.
5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
.
.....
.
.
.
.
5.3. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti termékek megnevezése (energiatermék, sör,
csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, a
alkoholtermék dohánygyártmány)
6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
7. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési
eljárásban szemle megtartását.
.
.

-3.II. Csatolt okiratok
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
(bérlet stb.) 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.
III. Keltezés, a kérelmező (bejelentő) aláírása (bélyegzője)
Tiszaföldvár,

..
Bejelentő

A működési engedély iránti kérelem egy példányát átvettem:
Tiszaföldvár,
.
Ügyintéző

SZÁNDÉKNYILATKOZAT MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY ÁTADÁSÁRÓL

______________________________________ (régi üzemeltető) ______________________

_________________________ út _______________________________ szám alatti lakos

az általam üzemeltetett Tiszaföldvár, ___________________________ út _____________

szám alatti _____________________ üzlet működési engedélyét folyamatos üzemeltetésre

átadom ___________________________________ (új üzemeltető) ___________________

__________________________ út ______________________________ szám alatti lakos

részére.

Tiszaföldvár, _________ év __________________ hó _______ nap

___________________________
/: régi üzemeltető :/

_____________________________
/: új üzemeltető :/

