2. B) melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás működési
engedéllyel rendelkező üzlet esetében

1. A nyilvántartásba vétel száma: 125/2008.
2. A kereskedő neve: KEL TRADE Kereskedelemi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
címe: 6423 Kelebia, Deák Ferenc utca 155.
székhelye: 6423 Kelebia, Deák Ferenc utca 155.
3. A kereskedő cégjegyzék száma: 03-09-116139.
Vállalkozói nyilvántartási száma: A kistermelő regisztrációs száma: 4. A kereskedő statisztikai száma: 14315637-4719-113-03.
5. Az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfőn és vasárnap zárva, kedd-péntekig 7:00-12:00 du.
13:00-17:00, péntek: 7:00-11:00,
5.2. címe: 6423 Kelebia, József Attila utca 83.
helyrajzi száma:
5.3 elnevezése: Vas-műszaki háztartási bolt
5.4 alapterülete (m2): 75m2
6 Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:
6.1. üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
13. Festék, lakk
14. Építési anyag
21. Háztartási tisztítószer, vegyiáru
23. Háztartási tüzelőanyag
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:
5.
7.
9.
10.
11.
13.
14.
17.
18.
21.
22.
23.
24.
26.
27.
29.
30.
37.
38.
39.
40.
43.
44.

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,
babaágy, babaápolási cikk stb.);
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
Audió- és videóberendezés;
Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
Fersték, lakk;
Vasáru, barkács anyag;
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
Háztartási tisztítószer, vegyi áru,
Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz,
gépjármű- kenőanyag, hűtőanyag és adalékanyag;
Háztartási tüzelőanyag,
Palackos gáz
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és
alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.);
Játékáru;
Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;
Virág és kertészeti cikk;
Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, a tevékenységhez szükséges
eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.);
Fotócikk;
Optikai cikk;
Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
Emlék- és ajándéktárgy;
Numizmatikai termék;

45.
6.3.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

a Jöt. 3. §. (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: -

Forgalmazni kívánt termékek a Korm. r. 3. sz. melléklet szerinti megnevezése, sorszáma:
2. A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények.
8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj,
propán vagy propán-bután gáz és az üzemagyag.
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:
2008. május 27.

