A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. nyilvántartásba vétel száma: 164/2013.
2. kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Szelezsán Zsolt, 5741 Kétegyháza, Dózsa u. 27/2.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma: 1808100
4. a kereskedő statisztikai száma: 44697178
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

08 00 - 1200
08 00 - 1200
08 00 - 1200
08 00 - 1200
08 00 - 1200
08 00 - 1200

13 00 - 1700
13 00 - 1700
13 00 - 1700
13 00 - 1700
13 00 - 1700
ZÁRVA
ZÁRVA

5.2. címe, helyrajzi száma: 5741 Kétegyháza, Dózsa u. 27/2.
5.3. elnevezése: Iparcikk Kisáruház
5.4. alapterület (m2): 400
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek,

1.a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt.
szerinti tüzelő olaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú
pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai
osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
6. nem veszélyes hulladék;
7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

6.2. egyébe termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján,
13.
Festék, lakk;;
22.
Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz,
gépjármű-kenőanyag, - hűtőanyag és adalékanyag;
34.
Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növény védőszer,
termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép,
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötöző, fonal, zsineg, stb.);
illetve ebből
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: ásványolaj

7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kíván 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: 1998.07.30.
módosításának: 2014.05.28.
megszűnésének időpontja:-

