
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



 Dolezsán Béla

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2010 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Felszabadulás u.57.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Felszabadulás u.57.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  4523855

 statisztikai szám: 445762444782231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2008.03.12. 2010.01.20. 2014.07.31.

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Felszabadulás u.57.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

1/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2010

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2010

megnevezés sorszám

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6  Lábbeli- és bõráru

 Sós Tamás

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2010 neve:

 címe:  5830 Battonya, , Somogyi Béla u. 17.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5830 Battonya, Somogyi Béla u.17.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  16983487

 statisztikai szám: 656503386622231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.07.12.  2013.09.01.

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Béke u.29.  Hrsz.:300

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

2/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2010

megnevezés sorszám

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6  Lábbeli- és bõráru

 III / 3. Üzletek 2/2010

 5836 Dombegyház, Béke u.29.  Hrsz.:300 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 DOMBI TURI Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  126

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.07.12.

 Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Dombegyházi Tej Termelõ és Értékesítõ Betéti Társaság

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2011 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Attila u.30.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház,  Attila u.30.

0406009006

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 235805584633212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.12.21.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 20.sz. Hrsz:860

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

1/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2011

 közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

NagykereskedelemX

 III / 1. Termékkörök 1/2011

megnevezés sorszám

1.10  Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

 III / 3. Üzletek 1/2011

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 20.sz. Hrsz:860 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Tejgyûjtõ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  471

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.12.01.

 Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Lesznyák és Lesznyák Mûvészeti-, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2012 neve:

 címe:  5820 Mezõhegyes,, Zala György Ltp. 6/B. IV/13.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5820 Mezõhegyes,  Zala György Ltp. 6/B. IV/13.

0406008940

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 200996934511212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.01.16.  2012.07.10.

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Béke utca 2/A.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

1/2012

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 1/2012

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 3. Üzletek 1/2012

 5836 Dombegyház, Béke utca 2/A. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Sakáltanya Falatozó és Pizzéria Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  20

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 20 fõ

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2012.01.16.

 Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 FLAGA GÁZ KFT.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2012 neve:

 címe:  8000 Székesfehérvár,, Loranger Ipari Telep Sóstói utca 17-19.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8000 Székesfehérvár, Loranger Ipari Telep Sóstói utca 17-19.

0709020400

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 105024004799113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.01.23.  2014.03.12.

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Aradi u.14. Hrsz.:325

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

2/2012

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2012

megnevezés sorszám

24  Palackos gáz

 III / 3. Üzletek 2/2012

 5836 Dombegyház, Aradi u.14. Hrsz.:325 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 FLAGA Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  4

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2012.01.23.

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 FLAGA GÁZ KFT.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2012 neve:

 címe:  8000 Székesfehérvár,, LORANGER Ipari Telep Sóstói utca 17-19.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8000 Székesfehérvár, LORANGER Ipari Telep Sóstói utca 17-19.

0709020400

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 105024004799113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.01.23.  2014.03.12.

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Felszabadulás u.81. Hrsz.:966

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

3/2012

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 3/2012

megnevezés sorszám

24  Palackos gáz

 III / 3. Üzletek 3/2012

 5836 Dombegyház, Felszabadulás u.81. Hrsz.:966 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 FLAGA Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  4

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2012.01.23.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 TOBO KISÜSTI Szeszfõzõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2012 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Külterület 0173/4 hrsz.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Külterület 0173/4 hrsz.

0409009428

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 149440511101113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.04.02. 2012.09.01.  

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Külterület 0173/4 hrsz.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

4/2012

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 4/2012

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 4/2012

   megnevezés

alkoholtermék
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2012

 mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 4/2012

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10  Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12  Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 4/2012

   megnevezés

alkoholtermék
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2012

 üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 4/2012

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 4/2012

   megnevezés

alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 4/2012

 5836 Dombegyház, Külterület 0173/4 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Palackos Italárú Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  6

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2012.04.02.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Kocsis Istvánné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2012 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Táncsics u.1.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Táncsics u.1.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  28001090

 statisztikai szám: 658291834782231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.05.04.  2016.02.29.

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Táncsics u.1

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

5/2012
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2012

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 5/2012

megnevezés sorszám

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6  Lábbeli- és bõráru

 Stuber Sándor

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2013 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Futó utca 6.sz.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Sugár úti Tanya, hrsz: 0220/1

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  3916123

 statisztikai szám: 447053230111231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.01.10. 2014.05.05.  

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Sugár úti Tanya, hrsz: 0220/1

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

1/2013

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2013

megnevezés sorszám

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru
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14  Vasáru, barkács, és építési anyag

22
 Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

23  Háztartási tüzelõanyag

24  Palackos gáz

49  Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

 III / 2. Jövedéki termékek 1/2013

   megnevezés

ásványolaj

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 1/2013

 5836 Dombegyház, Sugár úti Tanya, hrsz: 0220/1 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Benzinkút Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  350

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2013.01.10.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 KORMI-DUÓ SZOLGÁLTATÓ Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2013 neve:

 címe:  5830 Battonya,, Bajcsy Zs. E. u. 36.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5830 Battonya,  Bajcsy Zs. E. u. 36.

0409007553

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 139983700141113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.03.11.  2013.06.30.

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Béke u.2/A.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

2/2013
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2013

megnevezés sorszám

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10  Audió- és videóberendezés

11  Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

12  Telekommunikációs cikk

14  Vasáru, barkács, és építési anyag

15  Szaniteráru

16  Könyv

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

19  Számítógépes hardver- és szoftver termék

20  Illatszer, drogéria
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21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25  Óra- és ékszer

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27  Játékáru

28
 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

29  Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

38  Fotócikk

39  Optikai cikk

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46  Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

49  Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50  Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

 III / 2. Jövedéki termékek 2/2013

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2013

 csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2013

megnevezés sorszám

59  csomagküldõ kereskedelem

 III / 3. Üzletek 2/2013

 5836 Dombegyház, Béke u.2/A. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Kormi Gazda Boltja Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  30

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2013.03.11.

 Hétfõ 07:11 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:17 - ig

07:11 - tól 13:17 - ig

07:11 - tól 13:17 - ig

07:11 - tól 13:17 - ig

07:11 - tól 13:17 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Ötvös Gyula

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2013 neve:

 címe:  5837 Kisdombegyház,, Kossuth u.16.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5837 Kisdombegyház, Kossuth u.16.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  32494113

 statisztikai szám: 770937415630231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.04.13. 2013.05.18. 2014.06.30.

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Béke u.2/A.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

3/2013
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 3/2013

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 3/2013

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 3/2013

 5836 Dombegyház, Béke u.2/A. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Sörbár Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  60

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 50

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2013.04.13.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Tabacum Bt.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2013 neve:

 címe:  5747 Almáskamarás,, Szent István Király u.22.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5747 Almáskamarás,, Szent István Király u.22.

0406009121

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 243689280000000

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.07.01.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Tavasz  utca 59.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

4/2013

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 4/2013

megnevezés sorszám

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

2  Dohányterméket kiegészítõ termék

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

 III / 2. Jövedéki termékek 4/2013

   megnevezés

alkoholtermék

sör
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bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 4/2013

 5836 Dombegyház, Tavasz  utca 59. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Nemzeti Dohánybolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  20

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2013.07.01.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Kormi-Duo Szolgáltató Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2013 neve:

 címe:  5830 Battonya,, Bajcsy Zs.E.u.36.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5830 Battonya,  Bajcsy Zs.E.u. 36.

0409007553

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 139983700141113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.07.05.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 13/2.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

5/2013

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 5/2013

megnevezés sorszám

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru
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7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10  Audió- és videóberendezés

11  Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

12  Telekommunikációs cikk

14  Vasáru, barkács, és építési anyag

15  Szaniteráru

16  Könyv

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

19  Számítógépes hardver- és szoftver termék

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

22
 Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

23  Háztartási tüzelõanyag

24  Palackos gáz

25  Óra- és ékszer

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27  Játékáru

28
 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

29  Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

37
 Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

38  Fotócikk

39  Optikai cikk

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy
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45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46  Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

49  Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50  Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2013

 csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 5/2013

megnevezés sorszám

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10  Audió- és videóberendezés

11  Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

12  Telekommunikációs cikk

14  Vasáru, barkács, és építési anyag

15  Szaniteráru
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16  Könyv

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

19  Számítógépes hardver- és szoftver termék

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

22
 Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

23  Háztartási tüzelõanyag

24  Palackos gáz

25  Óra- és ékszer

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27  Játékáru

28
 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

29  Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

37
 Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

38  Fotócikk

39  Optikai cikk

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46  Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

49  Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50  Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

 III / 3. Üzletek 5/2013

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 13/2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Kormi Gazda Boltja és Tüzéptelepe Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  953

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2013.07.05.

 Hétfõ 07:11 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:17 - ig

07:11 - tól 13:17 - ig

07:11 - tól 13:17 - ig

07:11 - tól 13:17 - ig

07:11 - tól 13:17 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Kovács Andrea

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2013 neve:

 címe:  5830 Battonya,, Kígyó u.3.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5830 Battonya, Kígyó u.3.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  24483494

 statisztikai szám: 608962814779231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.10.01.  2015.03.31.

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Béke u.29. Hrsz:300

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

6/2013

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2013

megnevezés sorszám

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

 III / 3. Üzletek 6/2013

 5836 Dombegyház, Béke u.29. Hrsz:300 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 DOMBI TURI Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  126

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2013.10.01.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Lehoczki-Krsjak János

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2014 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Béke utca 58.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 81.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  5135623

 statisztikai szám: 443759714711231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.03.13.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 81. Hrsz.: 966

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

1/2014

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2014

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2014

megnevezés sorszám

24  Palackos gáz

 III / 3. Üzletek 1/2014

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 81. Hrsz.: 966 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 PB.-gáz cseretelep Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  4

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2014.03.13.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Lehoczki-Krsjak János

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2014 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Béke utca 58.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 81.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  5135623

 statisztikai szám: 443759714711231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.03.13.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Aradi utca 14. Hrsz.:325

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

2/2014

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2014

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2014

megnevezés sorszám

24  Palackos gáz

 III / 3. Üzletek 2/2014

 5836 Dombegyház, Aradi utca 14. Hrsz.:325 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

39



 PB-gáz cseretelep Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  4

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2014.03.13.

 Hétfõ 07:11 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:16 - ig

07:11 - tól 13:16 - ig

07:11 - tól 13:16 - ig

07:11 - tól 13:16 - ig

07:11 - tól 00:00 - ig

07:11 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 MILLER HOME Vendéglátó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2014 neve:

 címe:  2645 Nagyoroszi,, Felszabadulás út 107.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2645    Nagyoroszi, Felszabadulás út 107.

1209008783

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 248289895610113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.07.01.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Béke út 2/A. Hrsz.: 1182/1

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

3/2014

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2014

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 3/2014

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 3/2014

   megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 3/2014

 5836 Dombegyház, Béke út 2/A. Hrsz.: 1182/1 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 PUB 7. Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  60

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 20

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2014.07.01.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 DENSTEG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2014 neve:

 címe:  5744 Kevermes,, Jókai utca 28.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5744 Kevermes, Jókai utca 28.

0409012109

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 241784424711113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.08.08.  2015.08.31.

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Felszabadulás utca 12. Hrsz.: 909

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

4/2014

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2014

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 4/2014

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 4/2014

   megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 4/2014

 5836 Dombegyház, Felszabadulás utca 12. Hrsz.: 909 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Kifli Bár Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  60

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 40 fõ

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2014.08.08.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Tabacum Kiskereskedelmi Betéti Társaság

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2014 neve:

 címe:  5830 Battonya,, Fõ u.1.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5830 Battonya, Fõ u.1.

0406009121

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 243689284726117

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.11.25.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 59. Hrsz.: 938/1

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

5/2014

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2014

 automatából történõ értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 5/2014

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 5/2014

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2014

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 5/2014

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 5/2014

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 5/2014

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 59. Hrsz.: 938/1 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 DELIRIUM Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  60

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 36 fõ

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2014.11.25.

 Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 24:00 - ig

05:00 - tól 24:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Kreszta Renáta

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2014 neve:

 címe:  5830 Battonya,, Damjanich u. 97.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5830 Battonya, Damjanich u. 97.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  38724288

 statisztikai szám: 667624014726231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.12.01.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Béke utca 2/A. Hrsz.: 1182/1

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

6/2014

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2014

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2014

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

2  Dohányterméket kiegészítõ termék

 III / 2. Jövedéki termékek 6/2014

   megnevezés

alkoholtermék

48



sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 6/2014

 5836 Dombegyház, Béke utca 2/A. Hrsz.: 1182/1 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Nemzeti Dohánybolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  40

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2014.12.01.

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Szatmári Zoltán

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

7/2014 neve:

 címe:  5623 Békéscsaba,, Csabai út 69.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Béke u.63.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  3834522

 statisztikai szám: 446178600111231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.12.09.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 Országos jelleg - Magyarország

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

7/2014

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2014

 közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 7/2014

megnevezés sorszám

59
 Egyéb,MG-i növény,gyógynövény,MG-i nyersanyag felvásárlása értékesítése(szalmabála,
kukoricaszár bála) 
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2014

 üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 7/2014

megnevezés sorszám

59
 Egyéb; MG-i növény, gyógynövény, egyéb Mg-i nyersanyag felvásárlása, értékesítése,
(szalmabála és kukoricaszár bála)

 Melis Gábor

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2015 neve:

 címe:  5900 Orosháza,, Szabó Dezsõ utca 29.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5900 Orosháza, Szabó Dezsõ utca 29.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  3461714

 statisztikai szám: 443314765629231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2015.04.01.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Nyéki major 0165/9 Hrsz.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

1/2015

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)  

Szeszes italokat nem árúsítanak !

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2015

 automatából történõ értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2015

megnevezés sorszám
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1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 Dombegyházi Autómosó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2015 neve:

 címe:  5836 Dombegyház, , 854 hrsz.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Béke utca 15.

0409013343

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 251755834520113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2015.05.01.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, 854 hrsz.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

2/2015
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2015

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2015

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

59
 Feltöltõ kártya értékesítés
Lottó-totó, postai értékcikk árúsítás

 III / 2. Jövedéki termékek 2/2015

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2015

 automatából történõ értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2015

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

59

 

Autómatából történõ árúsítás: Kávé-forrócsoki
                                                 

 III / 2. Jövedéki termékek 2/2015

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 2/2015

 5836 Dombegyház, 854 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 AUTÓMOSÓ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  30

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2015.05.01.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Kevifood Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2015 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Tavasz utca 12.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5744 Kevermes, Jókai u. 98.

0409013427

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 253326294711113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2015.09.01. 2015.10.08. 2017.02.06.

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.

56



56

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 12. Hrsz.: 909

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

3/2015

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2015

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 3/2015

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 3/2015

   megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 3/2015

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 12. Hrsz.: 909 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Kifli Bár Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  30

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 40 fõ

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2015.09.01.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 MESCO Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2016 neve:

 címe:  5836 Dombegyház, , Aradi utca 3.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház,  Aradi utca 3.

0409013708

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 255229854711113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.05.01. 2016.07.08.  

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Aradi utca 3. Hrsz.:477

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

1/2016

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 1/2016

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10  Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

30  Virág és kertészeti cikk

43  Emlék- és ajándéktárgy

59  Cirokseprû forgalmazás

 III / 2. Jövedéki termékek 1/2016

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 1/2016

 5836 Dombegyház, Aradi utca 3. Hrsz.:477 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 MESCO Kft. Vegyeskereskedés Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  32

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2016.05.01.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 TOM-KÕ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2016 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Bem u.8.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Bem u.8.

0409013686

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 255116862370113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.05.02.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Béke utca 31. Hrsz.: 299/2

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

2/2016
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2016

megnevezés sorszám

6  Lábbeli- és bõráru

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

8  Hangszer

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10  Audió- és videóberendezés

11  Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

14  Vasáru, barkács, és építési anyag

15  Szaniteráru

16  Könyv

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

25  Óra- és ékszer

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27  Játékáru

29  Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

41  Temetkezési kellék
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42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46  Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

49  Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50  Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

51  Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)

52  Mezõgazdasági ipari gép, berendezés

56
 Egyéb termelési célú alapanyag termék (mûanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari
rostanyag, kartonpapír, drágakõ)

 III / 3. Üzletek 2/2016

 5836 Dombegyház, Béke utca 31. Hrsz.: 299/2 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Vas-mûszaki bolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  78

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2016.05.02.

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:00 - ig

07:12 - tól 14:17 - ig

07:12 - tól 14:17 - ig

07:12 - tól 14:17 - ig

07:12 - tól 14:17 - ig

07:00 - tól 11:30 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Kocsis Erika

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2016 neve:

 címe:  5836 Dombegyház, , Vasvári utca 24.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház,  Vasvári utca 24.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  50750913

 statisztikai szám: 677798885610231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.08.18. 2016.08.31.  

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Kossuth utca 2., Hrsz.: 478/4

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

3/2016

64



 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 3/2016

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 3/2016

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 3/2016

 5836 Dombegyház, Kossuth utca 2., Hrsz.: 478/4 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Buszváró Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  20

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 15 fõ

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2016.08.18.

 Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Takács István

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2016 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Aradi utca 38.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Aradi utca 38.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:  0306T337

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 783097710111233

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.09.16.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Aradi utca 38. Hrsz.:343

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

4/2016

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)  

1.10. Tej, (saját gazdaságban termelt nyers tehén tej)
Kiállító hatóság:Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Engedély sz.:BE-06/06/945-4/2016.
Hatálya: ameddig-e nyilvántartásba vétel feltételei fennállnak.

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2016

 közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 4/2016

megnevezés sorszám
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1.10  Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

 Szatmáriné Szûcs Ildikó

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2016 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Béke utca 63/a.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Béke utca 63/a.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  50819858

 statisztikai szám: 678278330163231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.09.28.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 Országos

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

5/2016
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2016

 közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 5/2016

megnevezés sorszám

51  Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)

59  Szalmabála, kukoricabála értékesítés

 Dombiratos Község Önkormányzata

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2016 neve:

 címe:  5745 Dombiratos,, Széchenyi u.42.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5745 Dombiratos, Széchenyi u.42.

0000347235

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 153472378411231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.10.06.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5745 Dombiratos, Széchenyi u.42.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

6/2016

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2016

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2016

megnevezés sorszám

1.5  Hús-és hentesáru

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2016

 közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2016

megnevezés sorszám

1.5  Hús-és hentesáru

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

 Szanda Valéria

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

7/2016 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Tavasz utca 80.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 80.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  34283903

 statisztikai szám: 784654795590231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.10.14.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 Magyarország

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

7/2016

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2016

 üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

X
Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

NagykereskedelemX

 III / 1. Termékkörök 7/2016

megnevezés sorszám

51  Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)
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 Zámbori Ildikó

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

8/2016 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Aradi utca 6/B.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Aradi utca 6/B.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  12600023

 statisztikai szám: 649869754789231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.11.03.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 Magyarország

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

8/2016
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2016

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 8/2016

megnevezés sorszám

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6  Lábbeli- és bõráru

30  Virág és kertészeti cikk

 Szatmári Attiláné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

9/2016 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Dugonics u.4.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Dugonics u.4.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  50912865

 statisztikai szám: 678931480163231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.11.04.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 Magyarország

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

9/2016

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2016

 közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 9/2016

megnevezés sorszám

51  Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)

59  Szalmabála, kukoricaszárbála értékesítés
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 Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

10/2016 neve:

 címe:  5751 Nagykamarás,, Kossuth utca 2.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5751 Nagykamarás, Kossuth utca 2.

0000804952

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 158049588411325

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.12.27.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5745 Dombiratos, Hõsök utca 17-21. Hrsz.:563

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

10/2016

76



 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 10/2016

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

 III / 3. Üzletek 10/2016

 5745 Dombiratos, Hõsök utca 17-21. Hrsz.:563 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Napközi Konyha Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  250

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 50 Fõ

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2016.12.27.

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Nagykamarás Község Önkormányzata

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

11/2016 neve:

 címe:  5751 Nagykamarás,, Kossuth utca 2.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5751 Nagykamarás, Kossuth utca 2.

0000725273

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 157252738411321

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.12.27.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5751 Nagykamarás

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

11/2016
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2016

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 11/2016

megnevezés sorszám

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2016

 közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 11/2016

megnevezés sorszám

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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 Kocsis Erika

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

12/2016 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Vasvári utca 24.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Vasvári utca 24.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  50750913

 statisztikai szám: 677798885610231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.12.27.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 Magyarország

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

12/2016
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2016

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 12/2016

megnevezés sorszám

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6  Lábbeli- és bõráru

 Gondozási Központ Dombegyház

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

13/2016 neve:

 címe:  5836 Dombegyház,, Tavasz utca 3.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5836 Dombegyház, Tavasz utca 3.

0000633820

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 166548358730322

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2017.01.01.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5836 Dombegyház, Aradi utca 10., Hrsz.: 321

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
 területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

13/2016

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 13/2016

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

 III / 3. Üzletek 13/2016

 5836 Dombegyház, Aradi utca 10., Hrsz.: 321 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Munkahelyi étterem-Napközi konyha Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  150

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 50 Fõ

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2017.01.01.

 Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

14:30 - ig

06:30 - tól 14:30 - ig

06:30 - tól 14:30 - ig

06:30 - tól 14:30 - ig

06:30 - tól 14:30 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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