A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

Somogyszob
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. a nyilvántartásba vétel száma: 6/ 2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Tepericsné Füzesi Katalin 7563 Somogyszob. Kolozsvári
u. 7.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma:
2005513
4. a kereskedő statisztikai száma: 51037507-5630-231-14
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő - Csütörtök 7,00 - 22,00
Péntek -Vasárnap 8,00-22,00
5.2. címe, helyrajzi száma: Somogyszob, Kossuth u. 44.
5.3. elnevezése: Italüzlet
2
5.4. alapterülete (m ); 170 m2
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2, 1.9
illetve ebből,
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő köztes
alkoholtermék
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön
engedély számát, hatályát: 9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: 2009. 04.06.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. a nyilvántartásba vétel száma: 23/2012.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Krivarics Zoltán Nagyatád, Hunyadi u. 5. 4/18
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma:
11711679
4. a kereskedő statisztikai száma: 64774035-4711-231-14
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő – Vasárnap 6,00 – 22,00
5.2. címe, helyrajzi száma: Somogyszob, Rákóczi u.7/A.

407. Hrsz.

5.3. elnevezése: „Döndi” Presszó
5.4. alapterülete (m2); 110 m2
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján
1.2, 1.3, 1.9, 17 illetve ebből,
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 1.2 - alkoholtermék, köztes
alkoholtermék
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön
engedély számát, hatályát: 9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: 2012.04. 16.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. a nyilvántartásba vétel száma: 26-2/2014.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Pelso Panem Kft.
(8360 Keszthely. Szent Miklós u. 12/B. 1/1.)
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma:
20-09-074125
4. a kereskedő statisztikai száma: 24880576-4711-113-20
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: H-P
6,00 - 17,30
Szo
6,00 - 11,00
5.2. címe, helyrajzi száma: 7563 Somogyszob, Kossuth u. 13.
5.3. elnevezése: „REÁL Élelmiszer Áruház”
5.4. alapterülete (m2); 425 m2
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 2. a kémiai biztonságról
szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán
vagy propán-bután gáz és üzemanyag.
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján
21. háztartási tisztítószer, vegyi áru
illetve ebből,
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön
engedély számát, hatályát: 9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: 2014. 04.01.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. a nyilvántartásba vétel száma: 27/2014.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye:
Atád Coop Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság (7500 Nagyatád, Mártírok útja 16-18.)
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma:
14-10-300296
4. a kereskedő statisztikai száma: 24822282-4711-114-14
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: : Hétfő- Péntek 6,30- 11,00, 13,30- 17,0
Szombat 6,00 - 11,00
5.2. címe, helyrajzi száma: 7563 Somogyszob, Petőfi u. 1/A
5.3. elnevezése: ÁFÉSZ 77. számú ABC
5.4. alapterülete (m2); 280 m2
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 2. a kémiai biztonságról
szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán
vagy propán-bután gáz és üzemanyag.
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján
21. háztartási tisztítószer, vegyi áru
illetve ebből,
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön
engedély számát, hatályát: 9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: 2014. 02.18.

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. a nyilvántartásba vétel száma: 27-2/2014.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye:
Atád Coop Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság (7500 Nagyatád, Mártírok útja 16-18.)
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma:
14-10-300296
4. a kereskedő statisztikai száma: 24822282-4711-114-14
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő- Péntek 6,00- 11,00, 13,30-17,00
Szombat

6,00- 11,00

5.2. címe, helyrajzi száma: 7563 Somogyszob, Kossuth u. 2.
5.3. elnevezése: ÁFÉSZ 79. számú ABC
5.4. alapterülete (m2); 280 m2
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 2. a kémiai biztonságról
szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán
vagy propán-bután gáz és üzemanyag.
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján
21. háztartási tisztítószer, vegyi áru
illetve ebből,
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön
engedély számát, hatályát: 9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: 2014. 02.18.

