N Y I L V Á N T A R T Á S
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről

K U N C S O R B A
településen működő üzletekről
2/1997
A nyilvántartásba vétel száma:
neve:
Molnár Emília
címe:
5412 Kuncsorba, Szabadság tér 1.
A kereskedő
székhelye:
5412 Kuncsorba, Szabadság tér 1.
cégjegyzékszáma
-vállalkozói nyilvántartási száma:
4729422
kistermelői regisztrációs száma:
-statisztikai száma:
52149247-5610-231-16
címe:
5412 Kuncsorba, József A.út 2.
elnevezése:
VIVI Market
Az ü z l e t
alapterülete:
20 m2
(kereskedelmi helyrajzi száma:
tevékenység nyitvatartási ideje:
HÉTFŐ:
600 – 1200 óra 1400 – 1600 óra
helye)
KEDD:
600 – 1200 óra 1400 – 1600 óra
SZERDA
600 – 1200 óra 1400 – 1600 óra
CSÜTÖRTÖK: 600 – 1200 óra 1400 – 1600 óra
PÉNTEK:
600 – 1200 óra 1400 – 1600 óra
SZOMBAT:
600 – 1200 óra 1400 – 1600 óra
VASÁRNAP: __ZÁRVA_____________________
megkezdésének időpontja:
1997. 07.. 28.
A
kereskedelmi módosításának időpontja:
2009. 10. 12.
tevékenység megszűnésének időpontja:
 Kiskereskedelem
A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
 Vendéglátás
 Nagykereskedelem
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: ---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: ----A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen
kereskedelmi tevékenységet folytatnak: ---Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából: ---szervezett utazás helye és időpontja:
- tartott rendezvény helye és időpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás időpontja

:
Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén:
- az árusítótér nettó alapterülete: 20 m2
- az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek --az üzlethez létesített gépjármű-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 - elhelyezése
Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
fő
Az üzletben folytatnak-e szeszesital-kimérést, illetve a 22. § (1) bek.- meghatározott
tevékenységet: Igen Nem
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:
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: ---Egyéb nyilvántartás:

Termékkörök
megnevezése

sorszáma
1.

Élelmiszer

Jövedéki termékek megnevezése
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység: ----Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat:
A külön engedély alapján
A külön engedély
A külön engedély A külön
forgalmazott termékek
kiállító hatóság
száma
engedély
megnevezése
hatálya
köre
megnevezése

N Y I L V Á N T A R T Á S
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről

K U N C S O R B A
településen működő üzletekről
A nyilvántartásba vétel száma:
neve:
címe:
A kereskedő
székhelye:
cégjegyzékszáma
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelői regisztrációs száma:
statisztikai száma:
címe:

26/E
Fegyvernek és Vidéke ÁFÉSZ
5231 Fegyvernek, Bajcsy Zs út 10.
5231 Fegyvernek, Bajcsy Zs út 10.
16-02-001544
----10041510-4711-129-16
5412 Kuncsorba, Dózsa Gy.út
21.
Az ü z l e t
elnevezése:
60.sz.Élelmiszer üzlet
(kereskedelmi alapterülete:
200 m2
tevékenység helyrajzi száma:
220
30
helye)
nyitvatartási ideje:
HÉTFŐ:
6 – 1130 1400 – 1700
KEDD:
630 – 1130 1400 – 1700
SZERDA
630 – 1130 1400 – 1700
CSÜTÖRTÖK: 630 – 1130 1400 – 1700
PÉNTEK:
630 – 1130 1400 – 1700
SZOMBAT:
700 – 1100
VASÁRNAP: 800 – 1000
megkezdésének időpontja:
2012. 09. 28.
A
kereskedelmi módosításának időpontja:
tevékenység megszűnésének időpontja:
 Kiskereskedelem
A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
 Vendéglátás
 Nagykereskedelem
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: ---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: ---A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen
kereskedelmi tevékenységet folytatnak: --Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából: ---szervezett utazás helye és időpontja: --- tartott rendezvény helye és időpontja: --- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai: --- az utazás indulási helye: --- az utazás célhelye: --- az utazás időpontja---

:
Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén:
- az árusítótér nettó alapterülete: 200 m2
- az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
Az üzlethez létesített gépjármű-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 - elhelyezése
Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
--- fő
Az üzletben folytatnak-e szeszesital-kimérést, illetve a 22. § (1) bek.- meghatározott
tevékenységet: Igen Nem
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja: 2012. október 01.
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; --Egyéb nyilvántartás: --Termékkörök
sorszáma
megnevezése
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,
1.5. Hús-és hentesáru,
1.6. Hal,
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.),
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.),
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű,
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
babaápolási cikk stb.);
6. Lábbeli- és bőráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
8. Hangszer;
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
16. Könyv;

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
25. Óra- és ékszer;
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész,
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.);
27. Játékáru;
30. Virág és kertészeti cikk;
32. Állateledel, takarmány;
43. Emlék- és ajándéktárgy
Jövedéki termékek megnevezése
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység: ---Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat:
A külön engedély alapján
A külön engedély
A külön engedély A külön
forgalmazott termékek
kiállító hatóság
száma
engedély
megnevezése
hatálya
köre
megnevezése
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari
termék,
1.5. Hús-és hentesáru,
1.6. Hal,
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró,
savanyított tejtermék stb.),
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,

