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: 164/2013.
2. A kereskedő neve: KICSIRICSI Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
címe: 6423 Kelebia, Ady Endre utca 11.
székhelye: 6423 Kelebia, Ady Endre utca 11
3. A kereskedő cégjegyzék száma: 03-09-118078.
Vállalkozói nyilvántartási száma: A kistermelő regisztrációs száma:4. A kereskedő statisztikai száma: 63675342-5610-2
5. Az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: hétfő-péntek: 05:00-18:00, szombat: 05:00-12:00,
vasárnap: 06:00-11:00
5.2. címe: 6423 Kelebia, Ady Endre utca 124.
helyrajzi száma: 423/1.
5.3 elnevezése: KICSIRICSI Diszkont
5.4 alapterülete (m2): 300 m2
6 Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:
6.1. üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
2.
Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellékek)
20. Illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
1.7. Zöldség- gyümölcs
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukoráru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém, stb.)
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított termék stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor,
só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel, stb.)
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány, stb.)
32. Állateledel, takarmány
6.3. a Jöt. 3. §. (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
2.
Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellékek)
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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: nem
9. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
2013. április 22.

