VAJTA KÖZSÉG

NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT
KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL
B
Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

SORSZÁM:
2/2014.
1. a nyilvántartásba vétel száma;
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói
nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma;
4. a kereskedő statisztikai száma;
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: 2014. április 01. -től

.2. címe, helyrajzi száma,
5.3. elnevezése,
2
5.4. alapterülete (m );
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján,

6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6.
melléklet alapján, illetve ebből,
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek
megnevezése;
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét,
megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító
hatóságot és a külön engedély számát, hatályát;
9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja.

2/2014.
2/2014.
SIÓ RIVER Kft.
17-09-010269
24879181-4711-113-17
H-P: de: 6-11, du: 14-17
SZo: de: 6-11,
V:
de: 7-10,
Petőfi utca 13., hrsz:728
élelmiszer
m2
2. a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes
anyagok és keverékek, kivéve a
Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán
vagy propán-bután gáz és az
üzemanyag
bejelentés-köteles eng. szerint
-

igen
nem
Külön engedély száma:

2014.04.01.

SORSZÁM:
1/2014.
1. a nyilvántartásba vétel száma;
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói
nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma;
4. a kereskedő statisztikai száma;
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: 2014. április 01. -től

.2. címe, helyrajzi száma,
5.3. elnevezése,
2
5.4. alapterülete (m );
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján,

6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6.
melléklet alapján, illetve ebből,
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek
megnevezése;
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét,
megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító
hatóságot és a külön engedély számát, hatályát;
9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja.

1/2014.
1/2014.
SIÓ RIVER Kft.
17-09-010269
24879181-4711-113-17
H-P: 6-17
SZo: 6-12
V:
7-10
Szabadság tér 5/a, hrsz:321/2
CSIPET ABC
60 m2
2. a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes
anyagok és keverékek, kivéve a
Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán
vagy propán-bután gáz és az
üzemanyag
bejelentés-köteles eng. szerint
-

igen
nem
Külön engedély száma:

2014.04.01.

2. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma;
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma;

4. a kereskedő statisztikai száma;
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,
5.2. címe, helyrajzi száma,
5.3. elnevezése,
5.4. alapterülete (m );
2

6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát;
9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

SORSZÁM:
1. a nyilvántartásba vétel száma;

M/B

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói
nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma;
4. a kereskedő statisztikai száma;
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: 20 -től

1

H:
K:
SZe:
CS:
P:
SZo:
V:
5.2. címe, helyrajzi száma,
5.3. elnevezése,
2
5.4. alapterülete (m );
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján,
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6.
melléklet alapján, illetve ebből,
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek
megnevezése;
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét,
megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító
hatóságot és a külön engedély számát, hatályát;
9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja.

Külön
száma:

engedély

