GYŐRSZEMEREI POLGÁRMESTERI HIVATAL
9121 Győrszemere, Fő u. 20.
Tel/fax: 06-96-551-056, 06-96-551-057
E-mail: titkarsag@gyorszemere.hu; KRID: 457325953

Illetékbélyeg helye

VÁLTOZÁSBEJELENTÉS
(a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján)

 Alap adatok változása (székhely, statisztikai számjel, üzlet elnevezése, alapterület, stb.)
(Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetén - illetékmentes,
Engedély-köteles kereskedelmi tevékenység esetén - 3.000 Ft)

 Nyitvatartási idő módosítása – illetékmentes
 Üzlet használatára jogosult személyében történő változás – 3.000 Ft
Alulírott fentiekben előírt kötelezettségemnek eleget téve bejelentem, hogy a(z)
nyilvántartási számú kereskedelmi tevékenység nyilvántartott adataiban az alábbi adatváltozás
következett be:
1. Új/jelenlegi kereskedő adatai (minden esetben kitöltendő):
1.1 Teljes név: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
1.2 Rövid név: ................................................................................................................................................
1.3 Székhelye: .................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
1.4 Cégjegyzékszám/ Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / kistermelő regisztrációs száma:......
..........................................................................................................................................................................
1.5 Statisztikai számjel:

---

1.6 Képviselő neve: .......................................................................................................................................
lakcíme: ...........................................................................................................................................................
Elérhetősége (tel. szám, email cím): ............................................................................................................
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2. Korábbi kereskedő adatai (csak üzemeltető váltás esetén kitöltendő):
2.1 Teljes név: ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.2 Rövid név: ................................................................................................................................................
2.3 Székhelye: .................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.4 Cégjegyzékszám/ Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / kistermelő regisztrációs száma: .....
..........................................................................................................................................................................
2.5 Statisztikai számjel:

---

2.6 Képviselő neve: .......................................................................................................................................
lakcíme: ...........................................................................................................................................................
Elérhetősége (tel. szám, email cím): ............................................................................................................
Azonnali hatállyal lemondok a fent nevezett üzlet üzemeltetési jogáról.

Győrszemere, ...................................

Bejelentő aláírása, bélyegzője

3. Az üzlet adatai (csak a módosult adatok kitöltendők):
3.1 Az üzlethelyiség címe:.............................................................................................................................
Helyrajzi száma: ........................................................Alapterülete(m2):.......................................................
Az üzlet elnevezése: ......................................................................................................................................
Befogadóképessége (csak vendéglátás esetén): ............................................................................................ fő
3.2 Az üzlet tulajdonosa, társtulajdonosa vagy társasház közös képviselőjének a neve, címe:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.3 Az üzlethelyiség használatának jogcíme (aláhúzandó):
1. Tulajdonos

2. Társtulajdonos

Bérleti szerződés lejáratának időpontja:

3. Bérlő

4. Haszonélvező

5. Egyéb

   vagy határozatlan idejű 

3.4 Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: .....................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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3.5 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke,
a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése (leírandó):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3.6 Az üzlet napi/heti nyitva tartási ideje:
Hétfő:

Kedd:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

Szombat:

Vasárnap:

Tudomásul veszem, hogy az üzlet nyitva tartási idejének változása a bejelentést követő 8
napon belül lép hatályba, amelyről a vásárlókat is tájékoztatni kell (kifüggesztve jól
látható helyre)!
4. Termékkört érintő változás:
4.1 Új termékkör(ök):

4.2 Törölni kívánt termékkör(ök):
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5. Kereskedelmi tevékenység jellege (csak a módosult adatok kitöltendők):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
közterületi értékesítés,
közvetlen értékesítés,
üzleten kívüli kereskedelem,
csomagküldő kereskedelem,
automatából történő értékesítés.

Győrszemere, ...................................

Bejelentő aláírása, bélyegzője

Csatolandó mellékletek:
1. aláírási címpéldány (amennyiben az elektronikus cégkivonat nem tartalmazza),
2. kitöltetlen vásárlók könyve (amennyiben a benne rögzített adatok közül történt változás),
3. képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás,
4. működési engedély kiadásáról szóló igazolás eredeti példánya (működési engedély esetén)
5. bérleti szerződés, vagy tulajdonjogot igazoló okirat (tulajdoni lap)

A TOVÁBBIAKAT A HATÓSÁG TÖLTI KI!
A vásárlók könyve-nyomtatvány azonosító adatai:
..........................................................................................................................................................................
Használatba vételének időpontja: :

  

Hitelesítette: ..................................................................................................................................................
ZÁRADÉK:
A bejelentésben foglaltaknak megfelelően fenti változást…………………………
nyilvántartási számon a bejelentés köteles tevékenységekről vezetett nyilvántartásba mai
napon bejegyeztem és a www.gyorszemere.hu honlapon közzétettem.
Győrszemere, .........................

Szalay Péter
jegyző
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