
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. ker.
Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal
Ipari és Kereskedelmi Osztály

1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
Telefon: 8727272

Fax: 8727617
Honlap: www.belvaros-lipotvaros.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30

 

Az illeték 0 Ft.

Kereskedelmi tevékenység bejelentése /Közterületi értékesítés/

A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 1. melléklet A/ pontja alapján

Kereskedő neve

Székhelye

Irányítószám Város/Község Közterület Közterület jellege

Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Címe

Irányítószám Város/Község Közterület Közterület jellege

Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Cégjegyzékszám Statisztikai szám Egyéni vállalkozó nyilvántartási szám

Kistermelő regisztrációs száma
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Pavilon
Nyitvatartási ideje

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök

Péntek Szombat Vasárnap

Közterület tulajdonosa

Pavilon címe

Budapest V. kerület utca/park/tér

számú pavilon m2

Elnevezése (Cégfelirata) Vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége

fő

A Kormányrendelet 25. §. (4) bekezdése szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének
időpontja

Vásárlók könyvének azonosító adatai

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt termékek megnevezése és
sorszáma 

5. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek

1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
2. levelezőlap;
3. virág;
4. léggömb;
5. zöldség, gyümölcs;
6. pattogatott kukorica;
7. főtt kukorica;
8. sült gesztenye;
9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;
10. vattacukor, cukorka;
11. fagylalt, jégkrém;
12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej;
13.  büfétermék;
14. sütőipari termékek;
15. előrecsomagolt sütemények, édességek
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Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt  kereskedelmi tevékenység jellege:

Kiskereskedelem
Vendéglátás

- kiskereskedelem  (Kertv. 2. §. 13.pont  kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása,
vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást
is;), megjelölve

- a vendéglátást (Kertv. 2. §.30. pont . vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő
forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,

Kereskedő nyilatkozata
Kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy kíván-e szeszesital-kimérést folytatni:

Igen
Nem

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3.§. (4) bekezdése szerint:

e) közterületi értékesítés

Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának, megszűnésének időpontja

Helység Dátum

Bejelentő Telefonszáma

Aláírás/Cégszerű aláírás
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5. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek

1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;

2. levelezőlap;

3. virág;

4. léggömb;

5. zöldség, gyümölcs;

6. pattogatott kukorica;

7. főtt kukorica;

8. sült gesztenye;

9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;

10. vattacukor, cukorka;

11. fagylalt, jégkrém;

12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej;

13. büfétermék;

14. sütőipari termékek;

15. előrecsomagolt sütemények, édességek.
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Csatolandó iratok
- helyiség (pavilon) jogszerű használatát igazoló okirat (a bérbeadó és a bérlő által aláírt)

- aláírási címpéldány (cég esetén)/ vagy igazolás/ vagy vállalkozói igazolvány (egyéni vállalkozó esetén)/ vagy (magánszemély esetén)
adószámról NAV igazolás.

- vásárlók könyve

- illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (Berkicsné Vodicska Eleonóra,
telefonszám: 06305056232, cím: Budapest, V. kerület Hold utcai vásárcsarnok, kedd, csütörtök, 8-9 óra között) külön engedélye  --->  tej,
tejtermék, hús és hentesáru,  hal forgalmazása, valamint a helyben előállított meleg-hideg étel, cukrászati készítmény, édesipari termék esetén)

- amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el, meghatalmazás (2 tanúval ellátott) szükséges. A meghatalmazás a kereskedelemi tevékenység
bejelentésére irányuljon és teljes jogkörű legyen.

Dokumentum Dokumentum

Dokumentum Dokumentum

Dokumentum Dokumentum
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