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„A” ADATLAP
Település neve: Kartal

önkormányzat által nyilvántartott bejelentés- és mőködési engedély-köteles kereskedelmi tevékenységet folytatókról (210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet)
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Nyilvántartásba vétel
módja1)
Nyilvántartásba vétel indoka

Önkormányzati nyilvántartási adatok

A kereskedı adatai

A kereskedelmi tevékenység adatai

Nyilvántartásba
vétel, módosítás,
megszőnés
idıpontja

mőködési terület (cím)

név
év

hó, nap

e

f

kereskedelmi
tevékenység
formája

statisztikai
törzsszám 3)

igen = 1
c

d
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h

i
üzleti:

10
31

B

kereskedelmi
tevékenység
jellege

1

20/2010

"Comfort 2005" Keresk. És
Szolg. BT.

2010

221858065212

j

k

irányítószám

település, út/utca/tér, házszám/hrsz.,
emelet, ajtó
(vásár/piac, bevásárlóközpont
megnevezése és azon belüli
5)
azonosító )

l

m

1 ügynöki kereskedelem:

település:

1

kiskereskedelem:

közterület neve:

Petıfi

bevásárlóközpontban:

nagykereskedelem:

közterület jellege:

tér

vásáron vagy piacon:

vendéglátás:

hsz/hrsz: 2

2173

közterületi:

10
2010

IR-Plus Kft

12378236869

mozgóbolt:

kiskereskedelem:

bevásárlóközpontban:
vásáron vagy piacon:

Baross

nagykereskedelem:

közterület jellege:

utca

vendéglátás:

hsz/hrsz: 53

2173

JURIKER MIX KFT

229416754711

település:

1

Verseg Tüzép Kft

143463814752

közterület neve:

Baross

bevásárlóközpontban:

nagykereskedelem:

közterület jellege:

utca

vásáron vagy piacon:

vendéglátás:

hsz/hrsz: 56

2173

közterületi:

Tellér Zoltánné egyéni
vállalkozó

kiskereskedelem:

BLUE JEANS

20

0

0

0

0

4

60

0

1

0

1

1

"Hasznosbolt"

40

0

0

0

0

32

Hasznosbolt

40

0

0

0

0

32

ép/l./em/aj.:

egyéb cím.:

bevásárlóközpontban:
vásáron vagy piacon:

település:

1

Kartal

közterület neve:

Petıfi

nagykereskedelem:

közterület jellege:

tér

vendéglátás:

hsz/hrsz: 4

2173

közterületi:

ép/l./em/aj.:

egyéb cím.:
Vásár/piac:

Bevásárlóközpont:

642108294727

Helyazonosító:

1 ügynöki kereskedelem:

mozgóbolt:

kiskereskedelem:

bevásárlóközpontban:
vásáron vagy piacon:

település:

1

Kartal

közterület neve:

Petıfi

nagykereskedelem:

közterület jellege:

tér

vendéglátás:

hsz/hrsz: 4

2173

közterületi:
közvetlen:

15

4

Helyazonosító:

1 ügynöki kereskedelem:

csomagküldı:

11
2010

0

Bevásárlóközpont:

mozgóbolt:

üzleti:

24/2010

0

Vásár/piac:

automata:

3

0

üzleten kívüli:

15

B

0

Kartal

kiskereskedelem:

közvetlen:

35

50

Helyazonosító:

1 ügynöki kereskedelem:

csomagküldı:

11
2010

Trendi Turi

ép/l./em/aj.:

egyéb cím.:

mozgóbolt:

üzleti:

23/2010

v

Bevásárlóközpont:

automata:

2

t

üzleten kívüli:

03

B

s

Vásár/piac:

közvetlen:

34

r

Kartal

közterület neve:

csomagküldı:

11
2010

q

ép/l./em/aj.:

egyéb cím.:

település:

1

közterületi:

üzleti:

22/2010

u

igen = 1, nem = 0
n

Helyazonosító:

1 ügynöki kereskedelem:

automata:

1

p

vagy a
fıtermékkör sor7)
száma

üzleten kívüli:

27

BE

o

termékkörök sorszáma

Bevásárlóközpont:

közvetlen:

33

alapterülete
2
(m )

6. melléklet szerinti termékkörök

Vásár/piac:

csomagküldı:
üzleti:

21/2010

elnevezése

vendéglátóhely
befogadóképessége
(fı)

Kartal

mozgóbolt:

automata:

1

termékek

üzleten kívüli:

15

B

6)

helyhez (címhez) kötött

közvetlen:

32

üzlet

üzletköteles termék

Kartal

Nyilvántartásba
vétel
száma

15391542

Az önkormányzat törzsszáma:

jövedéki termék

Jelentés a(z)

30696

külön engedélyhez
kötött termék

Település:

félév

II.

kimért szeszesital

13

Megye:

2010.

nem helyhez kötött 4)

LAP sorszáma:

ép/l./em/aj.:

egyéb cím.:
Vásár/piac:

üzleten kívüli:
csomagküldı:

Bevásárlóközpont:

automata:

Helyazonosító:

1) Nyilvántartásba vétel módja: B = Kizárólag bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység, E = Kizárólag mőködési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység, BE = Bejelentés- és mőködési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység együtt.
2) Nyilvántartásba vétel indoka: 1 = Új bejegyzés, 2 = Adatmódosítás, 3 = Megszőnés.
3) Statisztikai törzsszám: az adószám elsı 8 számjegye, illetve a kistermelı regisztrációs száma.
4) Nem helyhez kötött kereskedelmi tevékenység: 1 = a kereskedelmi tevékenység mőködési területe település(ek)re, megyé(k)re vagy az országra terjed ki.
5) Vásár/piac, bevásárlóközpont: megnevezése és az azon belüli helyazonosító, amennyiben a kereskedelmi tevékenység vásáron/piacon, vagy bevásárlóközpontban történik.
6) Üzlet: amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik.
7) Fıtermékkör: amennyiben rendelkezésre áll a kereskedelmi tevékenységet legjobban jellemzı termékkör sorszáma.
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