NYILVÁNTARTÁS PUSZTAMISKE ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI /SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRŐL

A kereskedő

Nyilvántartá
sba vétel
száma
neve

1.

2.

Kocsy Miklós

KB-KER KFT.

címe

székhelye

Devecser, Miskei Devecser, Vasút
u. 3.
u. 15.

8460 Devecser, 8460 Devecser,
Rákóczi u. 22. Rákóczi u. 22.

Kereskedelmi tevékenység

Cégjegyzék/vállalk
ozói nyilvántartási
száma, illetve
kistermelői
regisztrációs
száma

2208321

statisztikai száma

Címe

Pusztamiske,
53877615-5610-231-19
Dózsa Gy. U. 60.

19-0+9-511804 14858095-4711-113-19

Pusztamiske,
Dózsa Gy. u. 27.

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

Kereskedelmi
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országos jelleg
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a 25.§ (4)
bekezdése
szerinti
vásárlók
könyve
használatba
vételének
időpontja

az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban

termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján

1.2 Kávéital, alkolmentes- és szeszesital
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
1997-08-13
előrecsomagolt fagylalt
és jégkrém stb.),
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);
1.2 Kávéital, alkolmentes- és szeszesital
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.),
2009-08-19
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);
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
24. Palackos gáz;
32. Állateledel, takarmány;

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a
kereskedelmi tevékenység jellege

kereskedelmi
kiskereskedelem (kertv. 2. § 13. pont)
illetve ebből, a Jöt.
ügynöki
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. §
3. § (2) bekezdése tevékenység
30. pont), amennyiben ilyen
szerinti termékek (Kertv. 2. § 10.
tevékenységet folytat,
pont)

ha a kereskedő külön engedélyhez kötött
annak ténye, hogy az kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
üzletben folytatnak-e alapján forgalmazott termékek (egyes kereskedelmi
formák és helyek szerinti bontásban)

a 22. § (1)
nagykereskedelem
szeszesital bekezdésében
(Kertv. 2. § 18.
kimérést meghatározott
pont)
tevékenységet

alkoholtermék
sör,bor,
pezsgő,köztes
alkoholtermék
dohánygyártmány

üzletben folytatoot kiskereskedelmi
tevékenység
vendéglátás

igen

igen

alkoholtermék
sör,bor,
pezsgő,köztes
alkoholtermék,
dohánygyártmány

üzletben folytatoot kiskereskedelmi
tevékenység

nem

nem

köre

megnevezése

külön
engedélyt
kiállító
hatóság

külön
engedély
száma

a a kereskedő külön engedélyhez kötött
delmi tevékenységet folytat, a külön engedély
forgalmazott termékek (egyes kereskedelmi
formák és helyek szerinti bontásban)

hatálya

a kereskedelmi
tevékenység
megkezdésének,
módosításának és
megszűnésének
időpontja
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