NYILVÁNTARTÁS
A BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
ÜZLETEKRŐL
a 210/2009. (IX.29.) sz. Kormányrendelet 1. mellékelte alapján
- TISZATARDOS KÖZSÉGBEN -

Nyilvántartási szám:

1/2011.

A kereskedő:
Neve
Tolcsvai Ildikó Sára
Címe
3910 Tokaj, Németi F. u. 10.
Székhelye
3928 Tiszatardos, Kossuth u. 61.
Cégjegyzék.száma, vállalkozói eng.száma, kistermelő 24440482
regisztrációs száma
Statisztikai száma
60893628472423105
--A kereskedelmi tevékenység helye, címe
Országos
Mozgóbolt működési területe (útvonal)
Üzleten kívüli kereskedelmi, csomagküldő szolgálat --működési területe
Kisker.
A kereskedelmi tevékenység formája, jellege*
Nyitvatartása
Elnevezése
Alapterülete
Vendéglátás esetén befogadó képessége
Vásárlók Könyve nyilvántartásba vételi ideje
Árusított termékek megnevezése, sorszáma

Az üzlet
-------Büfékocsi
8 m2
----1.2. Szeszesital
1.3. Palackozott és szeszesital

1.7. Zöldség- és gyümölcs

Jövedéki törvény szerinti termékek (ásványolaj,
alkoholtermék, a sör, a bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék, dohánygyártmány)
Szeszesital kimérést folytat-e
Vendéglátás esetén műsoros előadás, táncszolgáltatás

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.),
27. Játékáru
30. Virág és kertészeti cikk
Igen

Igen
----

Külön engedély alapján
Termékkör megnevezése
Az engedélyt kiállító hatóság megnevezése
Az engedély száma
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének (K)
K: 2011. július 13.
módosításának (M) vagy megszűnésének (MSZ)
M: 2013. május 16.
ideje

NYILVÁNTARTÁS
A BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
ÜZLETEKRŐL
a 210/2009. (IX.29.) sz. Kormányrendelet 1. mellékelte alapján
- TISZATARDOS KÖZSÉGBEN -

Nyilvántartási szám:

2/2017.

A kereskedő:
Neve
Glotz Márton Zsolt
Címe
Székhelye
3928 Tiszatardos, Kossuth u. 61.
Cégjegyzék.száma, vállalkozói eng.száma, kistermelő 50699887
regisztrációs száma
Statisztikai száma
--A kereskedelmi tevékenység helye, címe
Országos
Mozgóbolt működési területe (útvonal)
Üzleten kívüli kereskedelmi, csomagküldő szolgálat --működési területe
Csomagküldő kiskereskedelem
A kereskedelmi tevékenység formája, jellege*
Az üzlet
Nyitvatartása
-------Elnevezése
Alapterülete
Vendéglátás esetén befogadó képessége
----Vásárlók Könyve nyilvántartásba vételi ideje
Egyéb: ételszállító doboz
Árusított termékek megnevezése, sorszáma
Nem
Jövedéki törvény szerinti termékek (ásványolaj,
alkoholtermék, a sör, a bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék, dohánygyártmány)
Nem
Szeszesital kimérést folytat-e
---Vendéglátás esetén műsoros előadás, táncszolgáltatás
Külön engedély alapján
Termékkör megnevezése
Az engedélyt kiállító hatóság megnevezése
Az engedély száma
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének (K)
K: 2017. január 31.
módosításának (M) vagy megszűnésének (MSZ)
ideje

