Sorszám Nyilvántartási szám

Nyilvántartásba
vétel dátuma

Üzlet neve

Üzlet címe

Üzemeltető

Típus

Státusz

Utolsó ellenőrzés

Termékek

Módosítási dátum Megszűnés dátum Alapterület Esemény megjegyzés

Kereskedő cím

1

1

Tüzifa kereskedés

Jamber Hajnalka

Bejelentés
Folyamatban
köteles

Háztartási tüzelőanyag

80

2660 Ipolyszög Belterület 3.

2

2

Fehérgyöngy Presszó

Tóth János

Bejelentés
Folyamatban
köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó
erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék

100

2660 Ipolyszög Belterület 11.

3

3

Vegyesbolt

Tóth János

Bejelentés
Folyamatban
köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti
tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru,
sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej,
tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk,
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Sör | Csendes és
habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék

60

2660 Ipolyszög Belterület 11.

4

4

-

Papp László

Bejelentés
Folyamatban
köteles

Háztartási tüzelőanyag

2660 Ipolyszög Budai utca 38/B

Kereskedő cégjegyzékszáma,
vállalkozói nyilvántartási szám

Kereskedő statisztikai szám

Nyitva tartás

Befogadóképessége

telefonos
megrendelés
szerint
40

50853308

67851171-0240-231-12

Vásárlók könyve használatba vételének időpontja

Kereskedelmi
tevékenység jellege

Szeszesital
kimérés ténye

kiskereskedelem

Nem

22. § (1) bek. Tevékenységet
22. § (1) bek. Tevékenységet
22. § (1) bek. Tevékenységet (szórakoztató
(zeneszolgáltatás) nyújt-e (műsoros előadás, tánc) rendez-e
játék, szerencsejáték) folytat-e
Nem

Nem

Nem

vendéglátás

Igen

Nem

Nem

Nem

kiskereskedelem

Nem

Nem

Nem

Nem

kiskereskedelem

Nem

Nem

Nem

Nem

