BEJELENTÉS
bevásárlóközpont üzemeltetéséről
Címzett:

Oroszlány Város Jegyzője
mint elsőfokú kereskedelmi hatóság

2840 Oroszlány , Rákóczi Ferenc út 78.
 2841 Oroszlány , Pf.: 9.
 (34) 361-444
Fax .: (34) 361-182
w w w .oroszlany .hu e-mail: jegyzo@oroszlany.hu

A fenntartó1 adatai
Neve .................................................................................................................................................
Címe, székhelye ...............................................................................................................................
Elektronikus levelezési címe............................................................................................................
Cégjegyzék száma / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / bírósági nyilvántartásba vételi
száma................................................................................................................................................
Az üzemeltető2 adatai
Neve .................................................................................................................................................
Címe, székhelye ...............................................................................................................................
Elektronikus levelezési címe............................................................................................................
Bejelentő ügyintézőjének neve, telefonszáma, e- mail címe ..................................................................
................................................................................................................................................................
A bevásárlóközpont adatai
Elnevezése........................................................................................................................................
Címe .................................................................................................................................................
Helyrajzi száma: ………………………………………………………………………………….
Terület/ ingatlanhasználat jogcíme ..................................................................................................
A bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési ideje:
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Az üzletek, más árusítóhelyek száma: ............................................................................................

1

2

fenntartó: a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen
használója, aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot
biztosítja, és aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet
kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős
üzemeltető:a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a bevásárlóközpont vezetését, illetve annak
működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult

2
Oroszlány, 20…… év ……………hónap ……napján
..............................................
aláírás
Csatolandó okiratok:
nem a kérelmező tulajdonában lévő terület/ingatlan esetében a terület használatának
jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
biztonsági terv3
működési rend4
egyéni vállalkozás igazolása, cégkivonat, bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat
aláírási címpéldány / aláírásminta, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt eredeti meghatalmazás
3000 forint illetékbélyeg
Oroszlány, 20…… év ……………hónap ……napján

…………………………………………………
fenntartó (aláírás, bélyegző)

…………………………………………..
üzemeltető (aláírás)

bejelentő

3

4

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű bevásárlóközpont, a bevásárlóközpont üzemeltetője
köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító
esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. A biztonsági terv tartalmazza a
bevásárlóközpont helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás
esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét.
A bevásárlóközpont működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett
hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat.

