Apostagi Közös Önkormányzati
Hivatal
Apostag, Kossuth L.u.1
Tel/fax: 06/78-528-041
e-mail: apostag.jegyzo@tanet.hu
Iktsz.: 1402-2/2016
ügyintéző: Hajduné

Tárgy: Igazolás nyilvántartásba
vételről.

IGAZOLÁS
Igazolom, hogy Pesthy Imréné egyéni vállalkozó (székhely:6088 Apostag, Bajcsy Zs. u. 38/A.)
bejelentése alapján kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint az alábbi adattartalommal nyilvántartásba vettem:
1./ Nyilvántartásba vétel száma: 1B/2016.
2./ Kereskedő neve, címe, ill. székhelye: Pesthy Imréné
6088 Apostag, Bajcsy Zs. u. 38/A
3./ Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 03621819
4./ Statisztikai száma: 62980155-4782-231-03
5./ Kereskedelmi tevékenység helye:
5.1 a kereskedelmi tevékenység címe: 6088 Apostag, Bajcsy Zs. u. 61.
6 ./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája
a Kertv. 3. §(4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
7./ amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1.Napi/heti nyitva tartási ideje: hétfő, péntek : 8-17 óra.
7.2.: az üzlet elnevezése:Minőségi Angol Turi
7.3.: az üzlet alapterülete: 40 m2
7.4.: vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: --7.5.: a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
2016.11.11.
8./ az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termék megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű,
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg
készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szőrmeáru, ruházati
kiegészítő);
5. Lábbeli- és bõráru;
46. használtcikk ( használt könyv, ruházati cikk,sportszer,bútor,egyéb használtcikk,régiség)
8.2. A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek: ---9./ kereskedelmi formák és helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.2 kiskereskedelem ( Kertv. 2.§ 13.pont)
10./ annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést: nem
10.2 a 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet: nem
11./ ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a
külön engedély számát,hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):--12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2016. november 11.
Apostag, 2016. november 9.
Zsidóné dr. Faragó Mónika
jegyző
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