Nyilvántartás működési engedéllyel rendelkező üzletekről
210/2009(IX.29.) Korm.rendelet alapján
1.

A nyilvántartásba vétel száma:

2.

A kereskedő

neve:
címe, ill. székhelye:

3.

A kereskedő

cégjegyzékszáma:
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelői regisztrációs száma

03-06-112900
---------

4.

A kereskedő

statisztikai száma:

21897171-4752-212-03

5.

Az üzlet címe, helyrajzi száma:

90/2004.
Gazda Saalon Bt.
6527 Nagybaracska, Kassai u. 9.

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

6.1

8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 12.00
-------------

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Üzletköteles termékek megnevezése és
sorszáma a 210/2009.(IX.29.)
Korm.rendelet 3. melléklete alapján:

6527 Nagybaracska, Dózsa György u. 43.
Hrsz: 1022
Gazdabolt
72 m2
----2004.02.24
(Téli időszámítás idején: 8.00-16.00)
(Téli időszámítás idején: 8.00-16.00)
(Téli időszámítás idején: 8.00-16.00)
(Téli időszámítás idején: 8.00-16.00)
(Téli időszámítás idején: 8.00-16.00)

3. Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére
szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
termékek;
6. Növényvédő szerek és hatóanyagaik
(Érintett termékkörök:
13. Festék, lakk
37. Növényvédő szer, termésnövelő anyag,)

6.2

Egyéb termékek megnevezése és sorszáma a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 6. melléklete alapján:
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
6. Lábbeli- és bőráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
14. Vasáru, barkács anyag; (építési anyag nem)
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés,
kiegészítők stb.;
30. Virág és kertészeti cikk
33. Állatgyógyászati termék (kizárólag állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék);
37.Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges
eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.);
40.Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru.

6.3

Jövedéki termékek megnevezése

7.

A kereskedelmi tevékenység jellege:

-----kiskereskedelem
vendéglátás
nagykereskedelem

8.

9.

10.

Az üzletben folytatnak

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

X
------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:

-----

2004.02.18.
2012.09.27.
-----

