
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

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

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

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



Mikoly István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2009neve:

címe: 5836    Dombegyház, Dél u.10., 5836 Dombegyház, Dél u.10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836    Dombegyház, Felszabadulás u.13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4/1997.

statisztikai szám: 443755240000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.18.

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

Termény és TakarmányboltÜzlet elnevezése:

címe: 5836    Dombegyház, Felszabadulás u.13.,

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 13:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

13:00 - tól 16:00 - ig

13:00 - tól 16:00 - ig

13:00 - tól 16:00 - ig

13:00 - tól 16:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
915/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2009

megnevezéssorszám

Állateledel, takarmány32
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Bánszki Antalné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház, Aradi u. 5., 5836 Dombegyház, Aradi u.5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836    Dombegyház, Aradi u. 5.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5/1997.

statisztikai szám: 448395780000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.18. 2000.11.10.

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

Termény és takarmányboltÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Aradi u. 5.,

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
476

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2009

megnevezéssorszám

Állateledel, takarmány32
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WIKU Általános Szolgáltató és Üzemeltetõ Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Felszabadulás u.12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház,  Felszabadulás u.12.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 14/2001.

statisztikai szám: 106433010000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.04.02.

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

Gyurmapékség KenyérboltjaÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Felszabadulás u.12.

alapterülete (m2): 35

helyrajzi száma:

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

00:00 - tól 00:00 - ig
909

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Drágán László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Ifjúsági ltp.C/2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Béke u.2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 15/1997.

statisztikai szám: 443753280000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.24.

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

címe: 5836 Dombegyház, Béke u.2.

alapterülete (m2): 140

helyrajzi száma:

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

00:00 - tól 00:00 - ig
1182/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32
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Drágán László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Ifjúsági Ltp. C/2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház,  Béke u.2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 16/1997.

statisztikai szám: 443753280000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.24.

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

16-os számú Élelmiszer-ItalboltÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Sugár u.9.

alapterülete (m2): 70

helyrajzi száma:

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

07:00 - tól 21:00 - ig
115

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

Mag János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Aradi u. 72.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Aradi u.68.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 20/1997.

statisztikai szám: 443875560000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.26.

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

címe: 5836 Dombegyház, Aradi u.68.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

05:30 - tól 18:00 - ig

05:30 - tól 18:00 - ig

05:30 - tól 18:00 - ig

05:30 - tól 18:00 - ig

05:30 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
396/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

Állateledel, takarmány32
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WIKU Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Felszabadulás u.12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Felszabadulás u.12.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 25/1997.

statisztikai szám: 106433010000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.30. 2000.08.01.

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

Kenyér és pékárú-üzemÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Felszabadulás u.12.

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ 14:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig
909

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2009

megnevezéssorszám

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

10



Lehoczki János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Béke u. 58.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház,  Felszabadulás u.81.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 28/1997.

statisztikai szám: 443759710000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.01.

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

Penna PapírboltÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Aradi u.14.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

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 11:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
325

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2009

megnevezéssorszám

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

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

Festék, lakk13
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Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

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

26

Játékáru27

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Fotócikk38

Lehoczki János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Béke u.58.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 81.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 30/1997.

statisztikai szám: 443759710000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.03.

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

címe: 5836 Dombegyház, Felszabadulás u.81.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

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 12:00 - ig
966

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2
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Lehoczki János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Béke u. 58.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Felszabadulás u.81.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 31/1997.

statisztikai szám: 443759710000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.03.

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

Élelmiszer-vegyesboltÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Felszabadulás u.81.

alapterülete (m2): 55

helyrajzi száma:

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

00:00 - tól 00:00 - ig
966

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 12/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Festék, lakk13

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

Varga Imréné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Hunyadi u. 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Kossuth u. 28.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 33/1997.

statisztikai szám: 445335750000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.03. 2009.05.04.

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

címe: 5836 Dombegyház, Kossuth u.28.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

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 02:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig
530

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Polgármesteri Hivatal

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Felszabadulás u.5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Aradi u. 10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 38/1997.

statisztikai szám: 153442720000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.15.

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

címe: 5836 Dombegyház, Aradi u.10.

alapterülete (m2): 150

helyrajzi száma:

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
321

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 14/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Jókai u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Béke u. 31.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 40/1997.

statisztikai szám: 626212160000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.23. 2001.07.02.

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

Vas-mûszakiboltÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Béke u. 31.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
299/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 15/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 15/2009

megnevezéssorszám

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14
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Szaniteráru15

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

22

Háztartási tüzelõanyag23

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

26

Játékáru27

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Fotócikk38

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

Általános Iskola

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Aradi u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Aradi u. 9.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 41/1997.

statisztikai szám: 153442890000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.24.

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

címe: 5836 Dombegyház, Aradi u.11.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
472

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 16/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 16/2009

megnevezéssorszám

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

Mag János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Aradi u. 72.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház,   Aradi u. 68.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 48/1999.

statisztikai szám: 443875560000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.01.04.

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

címe: 5836 Dombegyház, Aradi u. 68.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig
396/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 18/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 18/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Drágán László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Ifjusági Ltp. C/2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Béke u. 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 62/2002.

statisztikai szám: 443753280000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.05.10.

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

címe: 5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 59.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig
938/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 20/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 20/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Szabó Ibolya

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2009neve:

címe: 5830 Battonya,, Hunyadi u. 77.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Kossuth u. 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 65/2003.

statisztikai szám: 447282760000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.01.15. 2010.11.15.

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

címe: 5836 Dombegyház, Kossuth u.2.

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

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 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig
478/4

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 21/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 21/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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Varga Imréné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Hunyadi u. 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Kossuth u. 28.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 69/2003.

statisztikai szám: 445335750000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.06.30.

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

Élelmiszer jellegû vegyesüzletÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Kossuth u. 28.

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

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

00:00 - tól 00:00 - ig
530

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 22/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 22/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6
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Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

"Dombegyházi Tejtermelõk"  Szövetkezet

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Felszabadulás u. 20.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 20.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 71/2003.

statisztikai szám: 128338380000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.10.20.

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

címe: 5836 Dombegyház, Felszabadulás u.20.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

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 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig
860

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 23/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 23/2009

megnevezéssorszám

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

Kása Karolina

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

24/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház, , Aradi u.97.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, , Aradi u.99.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 72/2003.

statisztikai szám: 614618990000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.12.08. 2009.07.27.

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

címe: 5836 Dombegyház, Aradi u.99.

alapterülete (m2): 270

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig
425

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 24/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 24/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

GYÉ-MOBIL Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2009neve:

címe: 5940 Tótkomlós,, Békéssámsoni u.38.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Dél u.1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 76/2005

statisztikai szám: 115908350000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.01.21.

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

címe: 5836 Dombegyház, Dél u.1.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

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

00:00 - tól 00:00 - ig
854

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 25/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 25/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

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

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

22

Palackos gáz24
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Csatlós János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Futó u. 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Futó u.19.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 77/2005.

statisztikai szám: 641550810000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.03.07.

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

CukrászdaÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Béke u.3.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig
313

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 26/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 26/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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Vilmányi-Kiss Zoltánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2009neve:

címe: 5837 Kisdombegyház,, Kossuth u.16.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5837 Kisdombegyház, Kossuth u.16.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 86/2007.

statisztikai szám: 446654780000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.09.14.

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

PizzériaÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Béke u.2/A.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

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

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1182/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 28/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 28/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1
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Papp János Ferencné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Felszabadulás u.31/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Felszabadulás u.12.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 88/2007.

statisztikai szám: 652734720000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.12.01.

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

Club-SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Felszabadulás u.12.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

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
909

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 29/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 29/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2
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Zámbori Ildikó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Aradi u.6/B.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Béke u.2/A.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 91/2008.

statisztikai szám: 649869750000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.03.17. 2009.05.06.

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

Élelmiszer üzletÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Béke u.2/A.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig
1182/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 30/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 30/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7
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Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Virág és kertészeti cikk30

Nagy Mónika

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

31/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Aradi u.50/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Béke u.60.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 94/2008.

statisztikai szám: 655349660000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.07.25.

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

címe: 5836 Dombegyház, Béke u.60.

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

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
1215/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 31/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 31/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21
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Zámbori László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

32/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Béke u.36/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Béke u.36/A.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 95/2009.

statisztikai szám: 648449010000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.27.

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

Mozgóbolt:  Extra Tej-, tejtermék forglmazásÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Béke u. 36/A.

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig
1197/4

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 32/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 32/2009

megnevezéssorszám

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10
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Vilmányi - Kiss Zoltánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

33/2009neve:

címe: 5837 Kisdombegyház,, Kossuth u.16.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5837 Kisdombegyház, Kossuth u.16.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 96/2009.

statisztikai szám: 446654780000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.05.01.

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

SörbárÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Béke u. 2/A.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

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 02:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig
1182/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 33/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 33/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2
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WANSHENG RONGHUA Nemzetközi Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

34/2009neve:

címe: 1085 Budapest,, József körút 8. 4. em. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1085 Budapest, József körút 8. 4. em. 2.

0109888776

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 97/2009.

statisztikai szám: 140982155142113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.26.

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

Kínai üzletÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Béke u. 2/A.

alapterülete (m2): 130

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1182/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 34/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 34/2009

megnevezéssorszám

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

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

Lábbeli- és bõráru6
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Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Illatszer, drogéria20

Dombegyházi Gabonaértékesítõ Szövetkezet

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

35/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Nyéki major Hrsz:0165/9

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Nyéki major Hrsz:0165/9

0402001658

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139748044621129

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.27.

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

Gabonafelvásárlás-feldolgozásÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Nyéki major hrsz:0165/9

alapterülete (m2): 1350

helyrajzi száma:

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
0165/9

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 35/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 35/2009

megnevezéssorszám

Állateledel, takarmány32
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Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)51

Dombegyházi EURO TÉSZ Termelõi Értékesítõ Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

36/2009neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Nyéki major Hrsz: 0165/9

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Nyéki major Hrsz: 0165/9

0409006362

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 99/2009.

statisztikai szám: 132971504631113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.27.

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

EURO TÉSZ  Dinnye felvásárlásÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Nyéki major hrsz:0165/9

alapterülete (m2): 1600

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

00:00 - tól 22:00 - ig

00:00 - tól 22:00 - ig

00:00 - tól 22:00 - ig

00:00 - tól 22:00 - ig

00:00 - tól 22:00 - ig

00:00 - tól 22:00 - ig
0165/9

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 36/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 36/2009

megnevezéssorszám

Zöldség- és gyümölcs1.7
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Ménesi Róbert Ferenc

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Aradi u.3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Aradi u.3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7/1997.

statisztikai szám: 443013383291231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

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

Élelmiszer-Virág üzletÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Aradi u.3.

alapterülete (m2): 32

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig
477

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám
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Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Magyar Posta Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 1138 Budapest,, Dunavirág u.2-6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest, Dunavirág u.2-6.

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109012325310114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.28.

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

Dombegyház PostaboltÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Béke u.11.

alapterülete (m2): 131

helyrajzi száma:

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

- tól - ig

- tól - ig
309/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám
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Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

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

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

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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

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

Telekommunikációs cikk12

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

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

26

Játékáru27

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

Emlék- és ajándéktárgy43

Numizmatikai termék44

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány
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Vilmányi-Kiss Zoltánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 5837 Kisdombegyház, , Kossuth L.u.16.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5837 Kisdombegyház, , Kossuth L.u.16.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3995463

statisztikai szám: 446654783291231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.12.01.

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

TÜZÉP TELEPÜzlet elnevezése:

címe: 5836 Dombegyház, Felszabadulás u.13/2.sz.

alapterülete (m2): 800

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig
915/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

3

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám
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Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Háztartási tüzelõanyag23

Palackos gáz24

45


