Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.
A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szõke Barnáné

címe:

8256 Ábrahámhegy, Honvéd u. 10.

székhelye:

8256 Ábrahámhegy, Honvéd u. 10.

1/2016

cégjegyzékszáma:

630252595610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

50260436

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.02.01.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2016

8256 Ábrahámhegy
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2016
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

1/2016

sorszám

megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

43

Emlék- és ajándéktárgy

1/2016

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2016
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem

közvetlen értékesítés

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 3. Üzletek

1/2016

8256 Ábrahámhegy kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Barna Borozó

alapterülete (m2):

40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

20

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Nyitvatartás ideje

2016.01.29.

Hétfõ

16:00 - tól

24:00 - ig

Kedd

16:00 - tól

24:00 - ig

Szerda

16:00 - tól

24:00 - ig

Csütörtök

16:00 - tól

24:00 - ig

Péntek

16:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

16:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

16:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2016

8256 Ábrahámhegy
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

1/2016

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2016
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
5

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

43

Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek

1/2016

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

1/2016

8256 Ábrahámhegy kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Barna Borozó

alapterülete (m2):

40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

20

Nyitvatartás ideje

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ

16:00 - tól

24:00 - ig

Kedd

16:00 - tól

24:00 - ig

Szerda

16:00 - tól

24:00 - ig

Csütörtök

16:00 - tól

24:00 - ig

Péntek

16:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

16:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

16:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szalainé Nagy Edit

címe:

8256 Ábrahámhegy, Honvéd u. 11.

székhelye:

8256 Ábrahámhegy, Honvéd u. 11.

2/2016

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

6025566

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.03.31.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2016

8256 Ábrahámhegy, Honvéd u. 11.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

7

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2016
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

2/2016

sorszám

megnevezés

43

Emlék- és ajándéktárgy

59

díszmûárú, gyertya, óra-ékszer

2/2016

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

csomagküldõ kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
59

2/2016
megnevezés

óra, ékszer
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