Tereske Község Önkormányzat

NYILVÁNTARTÁS
a 210/2009.(IX.29.) Korm. Rendelet alapján a
bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma:

7/2009

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Tomek Lászlóné
2651 Rétság Mező utca 16.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

EV551619

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő

Adószáma: 49275807-2-32

regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

49275807-4711-231-12

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

2652 Tereske Kossuth út 95

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):
5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében
a működési területével érintett települések,
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére
vagy az ország egészére kiterjed
– a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő : 6,30-12,00
Kedd: 6,30-14,30

13,30-16,30
-------

Szerda:6,30-12,00

13,30-16,30

Csütörtök: 6,30-12,00

13,30-16,30

Péntek: 6,30-11,00

13,30-16,30

Szombat: 6,30-11,00
Vasárnap :

---------

---------

7.2. Üzlet megnevezése:

Élelmiszerbolt

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

120 mn2

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

1999.05.05.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a
6. melléklet alapján:

illetve ebből
8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység

Termékkörök
1. Élelmiszer
1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott
alkoholmentesés
szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari
termék,
1.5. Hús-és hentesáru,
1.6. --1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb.),
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró,
savanyított tejtermék stb.),
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
margarin és zsír, olajos és egyéb
magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel
stb.),
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz
szükséges kellék);

2015.09.28-tól
1. dohánytermékek;

( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§
13.pont) megjelölve a vendég-látást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

nem

illetve
10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét,
megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító
hatóságot és a külön engedély számát,
hatályát(egyes kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2009.03.02.

módosításának és megszűnésének időpontja:

Módosítva: 2015.09.28.

1./ Nyilvántartásba vétel száma:
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

3/2012

Csala Mária Borbála
Megszűnt 2017.09.26

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

27897682

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:
5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

65823060-5630-231-12
65823060-5630-232-12
2652 Tereske Kossuth út 95.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):
5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében
a működési területével érintett települések,
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére
vagy az ország egészére kiterjed
– a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő: 6-21
Kedd : 6-21
Szerda:6-21
Csütörtök: 6-21
Péntek: 6-22
Szombat:6-22

Vasárnap: 6-21
Változás: 2016.01.07-től
Hétfő : Szünnap
Kedd:

6,30-10,30 és

15-21

Szerda:

6,30-10,30 és

15-21

Csütörtök: 6,30-10,30 és
Péntek: 6,30-10,30 és
Szombat: 6,30-10,30 és

15-21

15-21
15-21

Vasárnap: 6,30-10,30 és 15-21
Változás : 2016. 04.01-től
Hétfő : 6,00-12,00

13,30-21,00

Kedd: 6,00-12,00

13,30-21,00

Szerda:6,00-12,00

13,30-21,00

Csütörtök:

6,00-21,00

Péntek:

6,00-21,00

Szombat:

6,00-21,00

Vasárnap :

6,00-21,00
Változás : 2017.05.04-től

Hétfő :

szünnap

Kedd:

6,00-10.30

14,30-21,00

Szerda:

6,00-10.30

14,30-21,00

Csütörtök:

6,00-10.30

14,30-21,00

Péntek:

6,00-10.30

14,30-21,00

Szombat:

6,00-10.30

14,30-21,00

Vasárnap :

6,00-10.30

14,30-21,00

7.2. Üzlet megnevezése:

Italbolt

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

70 m2

7.4. Vendéglátó üzlet esetében

25 fő

befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2012.04.01.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a
6. melléklet alapján:
illetve ebből

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.9 Édességáru

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti

-

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege

üzletben
folytatott
tevékenység

9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§
13.pont) megjelölve a vendég-látást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

igen

illetve
10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét,
megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító
hatóságot és a külön engedély számát,
hatályát(egyes kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

Megkezdés: 2012.04.01-től

módosításának és megszűnésének időpontja:

Megszűnése : 2017.09.26

kereskedelmi

1./ Nyilvántartásba vétel száma:

4/2013.

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Kovács László Rétság Rákóczi út 59. II .
em. 2.ajtó

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

nyilvántartási szám: 04567349

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő

Adószám: 49188228-1-32

regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:
5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

2652 Tereske Kossuth út 42

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében
a működési területével érintett települések,
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére
vagy az ország egészére kiterjed
– a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő : 6,30-17,00
Kedd:

6,30-17,00

Szerda:

Szünnap

Csütörtök: 6,30-17,00
Péntek: 6,30-17,00
Szombat: 6,30-12,00
Vasárnap: 6,30-12,00
2016.11.22-től

7.2. Üzlet megnevezése:

Hétfő :

6,30-15,00

Kedd:

6,30-15,00

Szerda:

Zárva

Csütörtök:

6,30-15,00

Péntek:

6,30-15,00

Szombat:

6,30-12,00

Vasárnap :

6,30-12,00

Élelmiszer Vegyes üzlet

7.3. Üzlet alapterülete (m2):
7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók
könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a
6. melléklet alapján:

3. Élelmiszer
3.1. Meleg-, hideg étel,
3.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital,
3.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott
alkoholmentesés
szeszes ital,
3.4. ---3.5. Hús-és hentesáru,
3.6. Hal,
3.7. Zöldség- és gyümölcs,
3.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
3.9. Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb.),
3.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró,
savanyított tejtermék stb.),
3.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
margarin és zsír, olajos és egyéb
magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel
stb.),
32. Állateledel, takarmány;
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz
szükséges kellék);

2016.11.22- től
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.5 Hús-és hentesáru,
1.7 Zöldség- és gyümölcs,
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
1.9 Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi,
cukorkaáru,
előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb.),
1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró,
savanyított tejtermék stb.),
1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,
cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer,
ecet, méz, bébiétel stb.),
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő
termék
(gyógynövény,
biotermék,
testépítő szer stb.);
2. Dohányterméket kiegészítő termék
9. Villamos háztartási készülék és
villamossági cikk;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk
(vászon, állvány stb.);
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
30. Virág és kertészeti cikk;
32. Állateledel, takarmány;
illetve ebből

alkoholtermék, pezsgő, sör, bor, köztes

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:

alkoholtermék

9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§
13.pont) megjelölve a vendég-látást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:
illetve
10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:

-

üzletben
folytatott
tevékenység

kereskedelmi

11./ Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét,
megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító
hatóságot és a külön engedély számát,
hatályát(egyes kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2013.01.08

módosításának és megszűnésének időpontja:

módosítva 2016.11.22.

1./ Nyilvántartásba vétel száma:

1/2015

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Gajdosné Kasch Anikó 2656 Szátok
Kossuth út 68 .

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

50048669

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

67317918-4632-231-12

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

2652 Tereske Kossuth út 87.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében
a működési területével érintett települések,
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére
vagy az ország egészére kiterjed
– a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

H – Cs 6.00-14.00
P

6.00-17.00

Sz

7.00- 13.00

V

zárva
Változás 2015.12.10-től

H – Cs 6.30-16.00
P

6.30-17.00

Sz

7.00- 12.00

V

zárva

Nyitvatartás 2017.11.27-től:
H

6.30-16.00

K

6.30-16.00

Sz

6.30-16.00

Cs

6.30- 17.00

P

6.30-16.00

Sz

7.00- 12.00

V

zárva

7.2. Üzlet megnevezése:

Cserhát Húskereskedés

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

35 m2

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2015.november 13.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a
6. melléklet alapján:

1.5
1.8
1.9
1.10
1.12

Hús és Hentesáru
Kenyér - Pékáru, sütőipari termék
Édességáru
Tej, tejtermék
Egyéb élelmiszer

A termékkörök 2017.11.27-től:
1.2
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital,
1.3
Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4
Cukrászati készítmény, édesipari
termék,
1.5
Hús és Hentesáru
1.6
Hal
1.7
Zöldség- és gyümölcs,
1.8
Kenyér - Pékáru, sütőipari termék
1.9
Édességáru

1.10 Tej, tejtermék
1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,
cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fűszer,
ecet, méz, bébiétel stb.),
1.12
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő
termék (gyógynövény, biotermék, testépítő
szer stb.);
18
Papír- és írószer, művészellátó cikk
(vászon, állvány stb.);
20
Illatszer, drogéria;
21
Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
32
Állateledel, takarmány;
illetve ebből
8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege

-

üzletben
folytatott
kereskedelmi
tevékenység
csomagküldő kereskedelem

9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§
13.pont) megjelölve a vendég-látást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

nem

illetve
10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött

- hús, hentesáru

kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön

- hűtést igénylő tej, tejtermék

engedély alapján forgalmazott termékek körét,
megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító

NMKH Balassagyarmati járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály

hatóságot és a külön engedély számát,
hatályát(egyes kereskedelmi formák és helyek

313-01-KüE-0265.

szerinti bontásban:

Visszavonásig érvényes

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

Megkezdés: 2015. december 02

módosításának és megszűnésének időpontja:

1./ Nyilvántartásba vétel száma:

1/2016.

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Gyetvai Dániel 2652 Tereske Táncsics utca
4

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

43854900

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

67169643-9321-231-12

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében
a működési területével érintett települések,
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére
vagy az ország egészére kiterjed
– a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:
7.2. Üzlet megnevezése:
7.3. Üzlet alapterülete (m2):

Országos

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók
könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

4. Ruházat
43. Emlék- és ajándéktárgy

6. melléklet alapján:
illetve ebből
8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti

-

üzleten kívüli kereskedelem

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§
13.pont) megjelölve a vendég-látást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

nem

illetve
10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét,
megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító
hatóságot és a külön engedély számát,
hatályát(egyes kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja:

2015.08.19.

1./ Nyilvántartásba vétel száma:
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

1/2017

Molnár Péter
2652 Tereske Kossuth 138

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

51657033

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

68376196-5630-231-12

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

2652 Tereske Kossuth út 95.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):
5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében
a működési területével érintett települések,
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére
vagy az ország egészére kiterjed
– a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő:

6.00-12 és 13.30-22.30

Kedd : 6.00-12 és 13.30-22.30
Szerda: 6.00-12 és 13.30-22.30
Csütörtök: 6.00-12 és 13.30-22.30
Péntek: 6.00-12 és 13.30-24.00
Szombat: 6.00-12 és 13.30-24.00
Vasárnap: 6.00-12 és 13.30-22.30

7.2. Üzlet megnevezése:

Italbolt

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

139 m2

7.4. Vendéglátó üzlet esetében

48 fő

befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2017.09.27

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a
6. melléklet alapján:

1.1 Meleg - hidegétel
1.2
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital,
1.3.
Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9 Édességáru
1.4
Cukrászati készítmény, édesipari
termék,
59. Egyéb Jövedéki termékek árusítása

illetve ebből
8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege

-

9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§
13.pont) megjelölve a vendég-látást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:
illetve
10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét,
megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító
hatóságot és a külön engedély számát,
hatályát(egyes kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban:

igen

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység
vendéglátó szolgáltatás

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja:

Megkezdés: 2017.09.27.

