Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről
210/2009(IX.29.) Korm.rendelet alapján

1.

A nyilvántartásba vétel száma:

5/2014.

2.

A kereskedő

neve:
címe, ill. székhelye:

3.

A kereskedő

cégjegyzékszáma:
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelői regisztrációs száma

Cg. 03-09-122704
---------

4.

A kereskedő

statisztikai száma:

23430398-1032-113-03

5.

A kereskedelmi tevékenység helye:
Mozgóbolt esetén a működési terület és az
útvonal jegyzéke

Kókity Fruit Egyszemélyes Kft.
6527 Nagybaracska, Bajai u. 33.

6527 Nagybaracska, Bajai u. 33.
-----

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
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység
egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

6.

A kereskedelmi tevékenység formája:

7.

Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete:
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
Nyitva tartás ideje:

8.1

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

---------

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Mini ABC
68 m2
----2014.12.22.

5 – 17
5 – 17
5 – 17
5 – 17
5 – 17
5 – 14
7 – 11

Termékek megnevezése és sorszáma:
1.

17.
18.
20.
21.
27.
32.
40.
46.

Élelmiszer
1.2.
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital;
1.3.
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital;
1.4.
Cukrászati készítmény, édesipari termék termékkörből: kizárólag engedélyezett előállítótól helybe
szállított termékek forgalmazhatók;
1.5.
Hús-és hentesáru termékkörből: valamennyi termék forgalmazható. Friss húst helyben bontani tilos.
1.6.
Hal termékkörből: friss halászati termék nem forgalmazható;
1.7.
Zöldség- és gyümölcs termékkörből önkiszolgáló módon, külön mérleg, valamint csomagoló anyag
biztosításával forgalmazható valamennyi termék;
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.) termékkörből: valamennyi termék
forgalmazható nyers tej kivételével
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) termékkörből: valamennyi élelmiszer forgalmazható.
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
Illatszer, drogéria;
Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
Játékáru;
Állateledel, takarmány;
Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);

8.2

Jövedéki termékek megnevezése

9.

A kereskedelmi tevékenység jellege:

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék
kereskedelmi ügynöki tevékenység
kiskereskedelem
vendéglátás
nagykereskedelem

---X
---------

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről
210/2009(IX.29.) Korm.rendelet alapján
10.

11.

12.

Az üzletben folytatnak

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

nem
nem

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén, a külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedély kiállító hatóság és a külön engedély száma,
hatálya:

A kereskedelmi tevékenység

megkezdésének időpontja:
módosításának időpontja:
megszűnésének időpontja:

-----

2014.12.22.
2018.11.01.
-----

