A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. nyilvántartásba vétel száma: 1/2016.
2. kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Ruck Rita 5741 Kétegyháza, Déli sor 23.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma: 50892042
4. a kereskedő statisztikai száma: 67879201-4711-231-04
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
5741 Kétegyháza, Toldi u. 86.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az 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 közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi
tevékenységet folytatnak:5a. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott
rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az
utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése: 6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint:
a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
e) közterületi értékesítés,
f) közvetlen értékesítés,
g) üzleten kívüli kereskedelem,
h) csomagküldő kereskedelem,
i) automatából történő értékesítés,
j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés.
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

06 00 - 2000
06 00 - 2000
06 00 - 2000
06 00 - 2000
06 00 - 2000
06 00 - 2000
08 00 - 1700

7.2. az üzlet elnevezése: Toldi Úti Csemege
7.3. az üzlet alapterülete (m2): 80 m2
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:-

7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
2016.11.08.
7.6. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete: 80 m2
az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma: azok telekhatártól mért távolsága: elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, vagy közterületek
közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy
részén): 8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján,
1.
Élelmiszer;
2.
Dohányterméket kiegészítő termék;
18.
Papír- és írószer, művészellátó cikk;
20.
Illatszer, drogéria;
21.
Háztartási tisztítószer, vegyi árú (veszélyes anyag kivételével);
24.
Palackos gáz;
27.
Játékárú;
30.
Virág és kertészeti cikk;
32.
Állateledel (takarmány kivételével);
43.
Emlék- és ajándéktárgy;
illetve ebből
8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék;
sör;
bor;
pezsgő;
köztes alkoholtermék.
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység
9.2. kiskereskedelem
9.3. vendéglátás
9.4. nagykereskedelem
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést: nem
10.2. a vendégek szórakoztatására nyújtanak e zeneszolgáltatást: nem
szerveznek e műsoros előadást, táncos rendezvényt: nem

továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a
továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató
játékot: nem
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. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének: 2016.02.01.
módosításának: 2016.11.08.
megszűnésének időpontja: -

