Lakhegy község Önkormányzata
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.
A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzleteket mûködtetõ kereskedõk esetében a jelen nyilvántartás
csak azokat a nyilvántartási területeket jeleníti meg, ahol adat van. (Az adatátviteli kötelezettség
miatt több adat nem áll rendelkezésre.)

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Méhes Máténé

címe:

8913 Lakhegy, Petõfi ut 11.

székhelye:

8913 Lakhegy, Petõfi ut 11.

1/2009

cégjegyzékszáma:

628587645211231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

EV-230645

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.02.01.

módosítása:

megszûnése:

2002.06.25.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Vegyesbolt

címe:

8913 Lakhegy, Petõfi ut 90.

alapterülete (m2):

1/2009
Nyitvatartás ideje

0

helyrajzi száma:

Hétfõ

00:00 - tól

Kedd

- tól

00:00 - ig
- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

- tól

- ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

1/2009
megnevezés

dohánytermékek

2

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Novák Ferenc

címe:

8913 Lakhegy, Rákóczi u. 2.

székhelye:

8913 Lakhegy, Rákóczi u. 2.

3/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-399619

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.04.14.

módosítása:

megszûnése:

2008.09.25.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

FRANCESCO PIZZASÜTÕ

címe:

8913 Lakhegy, Rákóczi u. 2.

alapterülete (m2):

3/2009
Nyitvatartás ideje

0

helyrajzi száma:

Hétfõ

00:00 - tól

Kedd

- tól

00:00 - ig
- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

- tól

- ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Lakhegy község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda

címe:

8913 Lakhegy, Petõfi ut 102.

székhelye:

8913 Lakhegy, Petõfi ut 102.

cégjegyzékszáma:

5/2009

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

15558327

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.01.06.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Munkahelyi vendéglátó üzlet

címe:

8913 Lakhegy, Petõfi ut 102.

alapterülete (m2):

5/2009
Nyitvatartás ideje

0

helyrajzi száma:

Hétfõ

00:00 - tól

Kedd

- tól

00:00 - ig
- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

- tól

- ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

4

