RetkOzberencs KOzseg Onkormdnyzata

NYILVANTARTAS

a bejelent6shez valamint a mfikod6si enged6lyhez ktitott
kereskedelmi tev6kenys6get v6gz6kr5l

k6telez6
A nyilvantart6s vezetese a 210/2009' (lX'29,) Korm. rendelet 6, s (,1) bekezdese alapjan
A nyilvantartes vezet6sere kotelezett: a iegyzci.

L

Nyilventartisi sz5ma:

A keresked6

Kov6cs K6rolyn6

neve:

1/2009/B
1t20091E

ctme:

4525 R6tkdzberencs, F6 0t 97

s26khel e:

4525 R6tkaizberencs, F6 Ut 97.

statisztikai

c6giegyz6kszama:

51448316

sz5m:

v6llalkoz6si
ny i lve

n

3347339

ta rtas i

szama:

kistermel6i
regisztraci6s
szama:
l/'1.

A Kereskedelmi

kezdLise:

't

987.05.

1 1

modosit6sa:

2006.09.01.

megsz0n6se:

2012.06.30.
Ha tdbb kereskedelmi helye 6s formaja van akkor a ll. 6s a lll. blokk ism6tl6dni fog. Az adott blokkok

jobb

oldalan jelenik meg a n ilvantart6si szam, hogy melY ik keresked6hdz tartozik.

ll. A kereskedelmi
4525 R6tkdzberencs, F6

it

97

lvlozg6bolt esetdn a mUkod6si terUlet 6s az 0tvonaljegyz6ke: -

jegyzeke, a mLikdd6si
uzleten kivi i kereskedes 6s csomagkiildo kereskedelem eset6ben a mLikcidesi teriilet
kiterjed terriletevel 6rintett tetepiilesek, vagy - ha a tevekenyseg egy egesz megy6re vagy az orsz6g eg6szere
a megye, illetve az orszAgos jelleg megjeldlesei -

(a j armu
A kozlekedesi eszkozOn fotytatott ertdkestes eseten annak a kozlekeddsi eszkoznek a megjeldlese
azonosiEsera haszn6lt jelz6s feltlintetesevel), amelyen kereskedelmi tev6kenys6get folytatnak:

Az ozleten kiv0li kereskedelem eset6n a term6k forgalmazasa c6ljab6l
szervezett utazas helye 6s id6pontia:

-

tartott rendezv6ny helye 6s id6pontia:
szervezett utazas kereteben tartott rendezveny adatai:
az utazas indulesi helye:
az utazas celhelye:
az utazes id6pontja:

Napi fogyasztasi cikket 6rt6kest6 iizlet adatai (a.
Napi fogyasztdsi cikket 6rtekest6 lizlet eseten
- az 6rusitoter nett6 alapterlllete

lll/6 pont alap.ien):

- az 0zlethez l6lesitett gepj6rm(-v6rakozdhelyek - szemal
- telekhatertdl m6rt tavolsaga:

- elhelyezese

sajet telken vagy mes telken parkol6ban
parkoldhdzban vagy kdztertiletek kozlekedesre szent terulete egy reszdn
reszen

a kdzforgalom celjara dtadott magenUt

ll/1. A kereskedelmi
Az Uzletben folytatnak

A kereskedelmi
tev6kenysdg
jellege

Megnevez6se

a

szeszes ital kim616st

Uzletben folytatott

210/2009.

(lx.

29.)

kereskedelmi

Kereskedelmi

Korm. rendelet 22. S (1)

tev6kenys6g

iigynOki

bekezdes6ben

tevekenys6g

meghaterozott

Kiske

tevOkenysdget

elem

Vendeqldt6s

rgen

rgen

Nagykereskedelem

nem

nem

llU1. Term6kk6rdk

nevezes

Sorsz6m

lelmiszer

1

Csomagolt kav6, dobozos 6s pa lackozott alkoholmentes 6s szeszes ital
*
Cukraszati k6szitm6ny, 6desi ri term6k

1.3.

'l.4
1.5.

HUs 6s hentesaru.

1.7

Zdlds6 6s gyumolcs
Keny6r 6s p6karu

1.8.
1.9.

Edess6g6ru

'1.10.

Te , tejterm6k.

1.11

Egy6b 6lelm iszer

20

lllatszer, dro

21

Haztartas tisztit6szer

24.

Palackos
KiilOnenged6llye

lll/2. Jdt.
alkoholterm6

fta

az

lis

rendelkezik

term

sor bor,

llli 3. Uzletek
4525 R6tktizberencs. F6 tlt 97. szam alatti kereskedelmi hel hez tartoz6 tizletek
A nyitva tartes ideje:
e
F0szer-csem
Uzlet elnevezese
14.00-17.00
7.00-13.00
H6tf6
20
alapterulete (m2)

Vendegl6t6 Uzlet eseteben a

Kedd

7.00-13.00

14.00-17.00

Szerda

7.00- 13.00

14.00-17.00

7.00-13.00

14.00-17.00

P6ntek

7.00-13.00

14.00-17.00

Szombat

7.00-13.00

14.00-17.00

befogadok6pess6ge:

A vesarl6k kOnyve hasznalatba
v6tel6nek iddpontja:

Cs utd

rt6k

Vasarnap

l,

Nyilvantartasi szema:

A keresked6

neve:

Magyar Posta Rt. Debreceni lgazgat6siga

ctme:

4525 R6tkdzberencs F6 0t 33

sz6kh

Debrecen M0zeum

c6gjegyz6ks26ma:

cG-0'l -10-042463

!t

9/2009/B

3

statisztikai

1

0901232

szam:

vallalkozasi
nyilvantart6si
szema:

kistermel6i
regisztraci6s
sz6ma:
l/1. A Kereskedelmi
1995.12.27

me
nese:
2002.04.30
m6dositesa:
Ha tobb kereskedetmi helye 6s formeja van akkor a ll. 6s a lll. blokk ism6tl6dni fog. Az adott blokkok iobb
mel ik keresked6hOz tartozik.
oldalan je lenik meg a nyilvantartasi szAm, h
A kereskedelmi
ll.
4525 R6tkdzberencs, F6 tlt 33.
kezddse:

Mozg6bolt eset6n a m[ikdd6si tertilet es az Utvonal jegyzeke:-

Uzleten kivrili kereskedes es csomagkitldo kereskedelem eset6ben a mokdd6si ter0let iegyz6ke, a mUkctdesi
tertilet6vel 6rintett teleptil6sek, vagy - ha a tev6kenyseg egy egesz megy6re vagy az orszag egeszere kiterjed a megye, illetve az orszagos jelleg megjel6l6se:-

jarmU
A kOzlekedesi eszkdzdn folytatott 6rtdkest6s eseten annak a kdzlekedesi eszkdznek a megjelol6se (a

azonosit6sera hasznaI jelz6s felt0ntet6s6vel), amelyen kereskedelmi tev6kenyseget folytatnak:

Az 0zleten kiviili kereskedelem eset6n a term6k forgalmazasa c6ljab6l
szervezett utazas helye 6s id6pontia:

-

tartott rendezveny helye es id6pontja:
szervezett utazes kereteben tartott rendezv6ny adatai:
az utazas indulasi helye:
az utazds colhelye:

az ulaz's id6pontja:

Napi fo ovasztesi cikke t 6rt6kest6 iizle t adatai (a. lll/6. pont alapjan):Napi fogyasztesi cikket 6rtdkest6 llzlet eseten
- az drusit6t6r netto alapterUlete:
- az 0zlethez l6tesitett ge 6rmii-varrakoz6helyek - sz6ma

.

- telekhat6rtol m6rt t6volsdga:

- elhelyez6se

sajat telken vagy mas telken parkol6ban
parkolohezban vagy kdzter0letek k6zleked6sre szant teriilete egy resz6n
atadott

a kozforgalom

an0t

reszen

ll/1. A kereskedelmi

iizletben

Az Uzletben folytatnak

A kereskedelmi
tev6kenys6g

Megnevez6se

a

szeszes ital kimer6st

folytatott

210/2009.

(lx.

29.)

kereskedelmi

Kereskedelmi

Korm. rendelet 22. S ('1)

tev6kenyseg

rlgyndki

bekezdeseben

tevekenys6g

meghatArozott

Kiskereskedelem

tev6ken

Vendegl6tes

igen

igen

Nagykereskedelem

nem

nem

lll/1. Term6kkdrOk
Sorsz6m
1.6,

't7.
'1

8.

KdnyY

[.is6g, napilap,
Papir 6s ir6szer

1.9.

Edess6garu

43

Eml6k 6s

ltv2. J6L

alA tartoz6 term6kek

lll/3. Uzletek
tartozo Uzlet

A 4525 R6tk6zberencs, F6 ut 33. szam alatti kereskedelmi
Uzlet elnevezdse

Postabolt

alapteriilete (m2)

27

Vend6glato Uzlet eseteben a

A nyitva tartes ideie:
H6tf6

8.00

'14.00

Kedd

8.00

14.00

Szerda

8.00

'14.00

Csiit6rtdk

8.00

14.00

P6ntek

8.00

14.00

befogad6kepess6ge:

A v6s6rlok konyve haszn6latba
v6telenek id6pontja:

Szombat
Vasernap

L

Nyilvantartasi szama:

A keresked6

9/2009/B

Zborai Tiborn6

neve:

10/2009/B
11t201518
812015tE

ctme:

4525 R6tk6zberencs,

kdz

4525 R6tkdzberencs,

or kdz

1

1.

statisztikai

c6gjegyz6kszamai

51842019

szam:
'1661114

v6llalkozasi
nyilvantartesi
szema:

kistermel6i
regisztraci6s
szama:
9/2009/B

l/1. A Kereskedelmi

kezd6se:

1999.07.01

m6dositasa:

2005.05.3'1.

m

nese
10/2009/B

kezd6se

2002.12.18.

m6dosit6sa:

2006.09.01.

8t2015t8
't1t201518
kezd6sel

2004.o3.24

modosilasa:

Ha t6bb kereskedelmi helye 6s formaja van akkor a
lv6ntartasi szdm,
km a
oldalen
.

ll

2015.04.01.

6s a lll' blokk ism6tl6dni fog. Az adott blokkok jobb

k keresked6hiiz tartozik.

A kereskedelmi

4525 Rdtkt zberencs, Major kaiz 1.
Mozgobolt eseten a m(k6d6siterulet 6s az utvonal jegyz6ke: -

jegyzeke, a m0kodesi
Uzleten kivtili kereskedes es csomagkrild6 kereskedelem eseteben a mgkodesi tertilet
orsz69 eg6szere kiterjed teri.iletevel erintett telepulesek, vagy - ha a tev6kenys6g egy eg6sz megyere vagy az
a megye, illetve az orszdgos jelleg megjel6lese: -

megjel616se (a i6rmLj
A kozleked6si eszkOzon folytatott 6rtdkestes eseten annak a kozlekedesi eszkoznek a

folytalnak: azonosit6s6ra haszndlt jelz6s feltontetes6vel), amelyen kereskedelmi tevekenyseget

Az ijzleten kiviili kereskedelem eset6n a term6k forgalmazasa c6ljab6l:-

-

szervezett utazes helye 6s id6pontja:
tartott rendezvdny helye es id6pontja;
szervezett ulazas keret6ben tartott rendezvdny adatai:
az utazes indulesi helye:
az utaz6s celhelye:
az utazes idopontja:

Napi fogyaszt6si cikket 6rt6kest6 Uzlet adatai (a. llU6 pont alapjen):Napi fogyaszt6si cikket 6rtekest6 iizlet eseten
- az 6rusitot6r nett6 alapteri]lete:
- az Uzlethez l6tesitett gepi6rm0-v6rakozohelyek

- szdma:

telekhatadol mert tevolsaga:

-

- elhelyezese

sajet telken vagy mes telken parkoloban
parkolohazban vagy kdzteriiletek kdzlekedesre szdnt terlilete egy r6sz6n
atadotl

om

a

nIt

reszen

9/2009/B

ll/'1. A kereskedelmi tev6kenys69 formeja

10/2009/B

Az iizletben folytatnak

A kereskedelmi

Megnevez6se

tev6kenys6g
jellege

Uzletben

szeszes ital kim6rest

folytatott

a

210/2009. (lX. 29.)

kereskedelmi

Kereskedelmi

Korm. rendelet 22. S (1)

tevekenyseg

0gyn6ki

bekezd6seben

tevekenys6g

meghatarozott

Kiskereskedelem
Vendegl6tes

igen

igen

Nagykereskedelem
9/2009/ B

lll/'l. Term6kkair6k
nevezes

Sorszam
20.

lllatszer, drog6ria

27

J6t6karu

30

Vireg 6s kertdszeti cikk

42.

Diszm [6 ru

43.

Eml6k 6s

ltu2. J6t.

ala t3rtoz6 term6kek

llli 1. Term6kk6riik

10i2009/B

SorszAm

Palackos gaz

24.
27

Iu2. Jtit.

Allatetedel, takarm
al6 tartoz6 term6kek

llUr. Term6kkdrdk

a2u5lE
1112015!B

Sorszem
1.7.

7

9.

Zdlds6g+s gyUmtilcs
Babaterm6k (csecsem6+s kisgyermekruh6zati cikk' babakocsi, babaUl6s, babaagy,
cikk, stb.)
babaa
Butor, lakberendez6si, vil itastechnikai cikk, haztartasi felszerel6s
cikk
villamoshaztartasi k6szul6k 6s vil

Fest6k, lakk
14

Vasaru, barkecs, 6pit6si anya

15
21

Szaniteraru
Haztartasi tisztit6szer, ve

22

G6pj,rm0 6s motorker6kper 0zemanyag, motorbenzin, gazolar, aut6g5z, g6pjarm0-

aru

ken6an a , h0t6anyag 6s adal6kanYag
29

Sportszer
Tap6ta, padl6burkolo, sz6nYeg,

30.

Vi16

26

dny

6s kert{-iszeti cikk

45

azdasegi naiv6nyv6d5szer.
Kreativ hobbi 6s dekoreci6s term6k

50

Motorke

Mez

ar, motorke16kpa r alkatr6sz 6s tartoz6k

Mez6gazdas6gi n rsanyag, term6k
Mez6gazdasagi ipari gdP, berend ezes

51

52.
Ku

lone

ed6ll

lis rendelkezik
kiire

aizletkoteles
mell6klete
Ntiv6nyv6d6szerek 6s hat6anyagaik

A
6

llu2. J6t. hatalya ala tartoz6 teIm6kek
9/2009/B

llu3. Uzletek
A 4525 R6tkiizberencs, Maior kdz 1. kereskedelmi helyhez tartoz6 uzletek
Uzlet elnevezdse

Virag ajand6kbolt

alapterUlete (m2)

6

Vend6glat6 Uzlet eset6ben a

A nyitva

ta

rtas ideje:

H6tf6

6.00

22.00

Kedd

6.00

22.OO

Szerda

6.00

22.OO

Cs Utd rtOk

6.0 0

22.00

P6ntek

b.UU

22.00

Szombat

6.0 0

22.00

Vasarnap

6.00

22.00

befogadok6pessege:

A v5s6rl6k konyve hasznelatba
v6telenek id6

tja

10/2009/B

t/3.

A 4525 R6tkt zberencs, lvla or kdz 1. kereskedelmi hel
an
T
Uzlet elnevez6se

alapte(]!ete (m2)

40

ez tartoz6 Uzletek

A nyitva tadas ideje
H6tf6

7.30

17.00

Kedd

Vendegldto uzlet eseteben a

17.00

befogadok6pess6gei

Szerda

A v6sarl6k kdnyve haszndlatba

7.30

17.00

vetel6nek id6pontja:
17.00

Csiitdrtt k
P6ntek

7.30

17.00

Szombat

7.30

12.00

Vasarnap
s/E

lll/3. Uzletek
A 4525 Rdtkdzberencs, Ma or kOz 1. kereskedelmi hel
Uzlet elnevezdse:

Gazdabolt

ez tartoz6 iizletek

Any itva tart6s ideie:

alapterUlete (m2)
Vend6gldt6 tizlet eset6ben a

46,76

H6tf6

7.30

17.00

Kedd

7.30

17.00

Szerda

7.30

17.00

Csiitdrtdk

7.30

17.00

P6ntek

7.30

17.00

Szombat

7.30

12.00

befogadok6pess6ge:

A vds6rlok konyve hasznalatba
vetelenek idOpontia:

Vas6rnap

l.

NyilvAntartasi szema:

A keresked6

neve

V6rda-Baromfihtis Kft.

clme:

4525 Rdtkdzberencs, J6zsef Attila

it

l/A

s26khelye

4525 R6tkiizberencs, J6zsef Attila

[t

1/A

c6giegyz6kszama:

cG-15-09-064317

14/2009/B
9/2009/E

statisztikai

1

1495950-2-15

szem:

v6llalkozasi
nyilvdntartasi
szema:

kistermel6i
regiszt16ci6s
szama:
l/1. A Kereskedelmi tevdkenys6g

megszunese
201 5.'10.05
modosilisa:
.
fog.
Az adott blokkok jobb
ll.
6s
a
lll.
blokk
ism6tl6dni
van
akkor
a
helye
6s
forma.ia
Ha t6bb kereskedelmi
an ilvantart6si szam, hogy met ik keresked6h62 tartozik.
oldalan jelenik m
kezd6se:

2006.07.01

.

4525 R6tkdzberencs, J6zsef Attila

!t

1/A.

lvlozgobolt eseten a m0kodesiterUlet 6s az itvonal jegyzeke: -

Uzteten kivLtli kereskedes es csomagkiildo kereskedelem eseteben a miikcidesi terillet jegyz6ke, a mUkoddsi
terUlet6vel drintett telepir16sek, vagy - ha a tev6kenys6g egy egesz megy6re vagy az orszag egeszere kiteried a megye, illetve az orszegos jelleg megjelol6se:

A kOzlekedesi eszkdzdn folytatott 6(ekest6s eset6n annak a kdzlekeddsi eszkoznek a megjelcilese (a jermu
azonositesera hasznelt jelzes feltiintet6s6vel), amelyen kereskedelmi tev6kenyseget folytatnak:

Az uzleten kiviili kereskedelem eset6n a term6k forgalmazasa c6li6b6l:-

-

szervezett utazas helye es idopontja:

tartott rendezv6ny helye 6s id6pontja:
szervezett utazas keret6ben tartott rendezveny adatai:
az ulaz's indul6si helye:
az utazas c6lhelye:
az utazAs id6pontja;

Napi fogyasztesi cikket 6rt6kest6 tizlet adatai (a. lll/6. pont alapian):Napi fogy aszt6sr cikket drtekesi6 iizlet eseten

- az erusit6tdr netto alapterulete:
- az iizlethez ldtesitett g6pj6rmU-verakozohelyek - sz6ma:
- telekhatartol mert tevolsaga:
- elhelyezese

sajet telken vagy mas telken parkol6ban
parkolohdzban vagy koztertiletek kOzlekedesre szant teriilete egy r6szen
n0t egy rdsz6n

a kOzforgalom c6 dra etadott m
I

Az 0zletben folytatnak

A kereskedelmi

Megnevez6se

tev6kenys6g
llege

Uzletben

a

szeszes ital kime16st

folytatott

21012009. (lX. 29.)

kereskedelmi

Kereskedelmi

Korm. rendelet 22. S ('1)

tev6kenyseg

iigyn6ki

bekezd6s6ben

tev6kenyseg

meghat6rozott

Kiskeres kedelem

tev6ke

Vend6gl6t6s

rgen

lgen

Nagykereskedelem

nem

nem

seget

llt/1. Term6kk6r6k
Megnevezuis

Sorszem
Elelm iszer

1

Csomagolt kev6, d obozos 6s p alackozott alkoholmentes 6s szeszes ital
*
Cukraszati k6szitm6nY , 6desipari term6k

1.3
1.4.

Hrls 6s hentesaru

'

1.8.

26lds6g 6s gyiimiilcs
Keny6r 6s p6k6ru

1.9

Edess6gdru

1.10

Te.,,

1.7

.

1.11

tejterm6k .
Egv6 b 6lelmiszer

18

Papiri16szer

20

lllatszer, d1096ria
Haztart6s tisztit6szer, veg taru

21

Allateledel, takarmanY
is rendelkezik
J

ala tartoz6 term6kek

alkohol bor
IlU3. Uzletek

0zletek
A 4525 R6tkOzberencs, J6zsef Atti la 0t 1/A. szam alatti kereskedelmi helyhez tartoz6
Uzlet elnevezdse:

Mintabolt

alapterUlete (m2)

100,48

Vendegl6to Uzlet esetdben a

A nyitva

ta

rtas ide e:

H6tf6

6.00

17.00

Kedd

6.00

17.00

Szerda

6.00

'17.00

Csttdrtdk

6.0 0

17.00

Pentek

6.00

17.00

Szombat

7.0 0

12.00

befogad6kepess6ge:

A vasarlok k6nyve hasznelatba

2006.07.01

vetel6nek id6pontja:

Vas6rnap

l.

N yiNantartAs

A keresked6

neve:

Bagin L6szl6n6

ctme:

4600 Kisv6rda, Viragh Ferenc utca

s26khel e:

4600 Kisvarda, Vir6gh Ferenc utca 51

szama

17t2013

51

statisztikai

c6gjegyz6kszama:

6607739647'l 1231 15

sz5m:

v6llalkozasi
nyilventartasi

31504483

szama:

kistermel6i
regisztraci6s
sz6ma:
ll1. A Kereskedelmi
kezd6se:

2013.03.13

m6dosit6sa:

2016.03.17

me

unese:

Ha ttibb kereskedelmi helye 6s form6ja van akkor a ll. 6s a lll. blokk ism6tl6dni fog. Az adott blokkok

jobb

olda len elenik meg a nyilv6ntartasi sz6m, hog y mel ik keresked6htiz tartozik.

ll.

A kereskedelmi

4525 R6tkdzberencs, F6 Ut 14.
MozgObott eseten a mUkOdesi terulet es az Utvonal jegyzeke: -
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