KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

HERMOSZ KFT.

címe:

5746 Kunágota, Rákóczi utca 72.

székhelye:

5746.Kunágota, Rákóczi u.72.

cégjegyzékszáma:

1/2010

0409003718

110573434711113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.08.27.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 72.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

2

III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2010
1/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 72. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
Garabolyos ABC
Megnevezése
alapterülete (m2):

50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
05:30 - tól meghatáro18:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
05:30 - tól
18:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

Vasárnap

05:30 - tól

18:00 - ig

05:30 - tól

18:00 - ig

05:30 - tól

Nem 18:00 - ig

05:30 - tól

14:00 - ig

07:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2010
megnevezés

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)

5

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24

Palackos gáz

32

Állateledel, takarmány

III / 2. Jövedéki termékek

1/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör

3

bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Krecs Árpád

címe:

5751 Nagykamarás, Petõfi utca 2.

székhelye:

5751.Nagykamarás, Petõfi utca 2.

2/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

619302124719231
3647732

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.03.01.

módosítása:

megszûnése:

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

2/2010

5746. Kunágota, Külterület 0126/13.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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

2/2010
2/2010
Az üzletben folytatnak

5746. Kunágota, Külterület 0126/13.hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Üzemanyagkút

alapterülete (m2):

250

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
06:00 - zott
tól tevékenységet
21:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2010.03.01.
Vasárnap

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

Nem 21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

sorszám

2/2010

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

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

22

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, hûtõanyag és adalékanyag
5

24

Palackos gáz

III / 2. Jövedéki termékek

2/2010

megnevezés
ásványolaj
sör

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szabóné Vaczkó Mária

címe:

5746 KUNÁGOTA, Jókai utca 28.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Jókai utca 28.

4/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

445545985242231
3184901

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.07.

módosítása:

megszûnése:

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

4/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 27.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

4/2010
4/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 27. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Ruházati Bolt

alapterülete (m2):

90

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
07:30 - zott
tól tevékenységet
18:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap

07:30 - tól

18:00 - ig

07:30 - tól

18:00 - ig

07:30 - tól

Nem 18:00 - ig

07:30 - tól

18:00 - ig

07:30 - tól

12:00 - ig

- tól

Egyéb nyitvatartás:

- ig

4/2010

megnevezés

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)

7

5

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

6

Lábbeli- és bõráru

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bogdán Zoltán

címe:

5600 Békéscsaba, Lencsési ut 35-37.

székhelye:

5600 Békéscsaba, Lencsési ut 35-37.

6/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

610877785211231
04-11-13992

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1999.11.26.

módosítása:

megszûnése:

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

6/2010

5746. KUNÁGOTA, Rákóczi utca 103.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

6/2010
6/2010
Az üzletben folytatnak

5746. KUNÁGOTA, Rákóczi utca 103. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Vegyesbolt

alapterülete (m2):

50

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
06:00 - zott
tól tevékenységet
18:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

sorszám

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

Nem 18:00 - ig

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

14:00 - ig

07:00 - tól

10:00 - ig

6/2010

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru
9

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)

III / 2. Jövedéki termékek

6/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Berta Sándorné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 72.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 72.

7/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

446718449271231
2333585

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.09.18.

módosítása:

megszûnése:

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

7/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 72.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

7/2010
7/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 72. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Trafik

alapterülete (m2):

8

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

sorszám
17

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
05:30 - zott
tól tevékenységet
18:30 - ig
05:30 - tól

18:30 - ig

05:30 - tól

18:30 - ig

05:30 - tól

Nem 18:30 - ig

05:30 - tól

18:30 - ig

05:30 - tól

14:00 - ig

07:00 - tól

10:00 - ig

7/2010

megnevezés
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

11

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bánfalvi és Társa KFT.

címe:

5746 KUNÁGOTA, Árpád utca 47.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Árpád utca 47.

cégjegyzékszáma:

8/2010

0409005201

126204161071113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.19.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8/2010

5746 KUNÁGOTA, Árpád utca 47.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

12

III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

8/2010
8/2010

5746 KUNÁGOTA, Árpád utca 47. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
Vegyesbolt
Megnevezése
alapterülete (m2):

25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
05:00 - tól meghatáro18:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
05:00 - tól
18:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

Vasárnap

05:00 - tól

18:00 - ig

05:00 - tól

18:00 - ig

05:00 - tól

Nem 18:00 - ig

05:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

8/2010
megnevezés

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)

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

III / 2. Jövedéki termékek

8/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ

13

köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pusztai Attiláné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 80.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 80.

9/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

447190655530231
4202455

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1999.07.22.

módosítása:

megszûnése:

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

9/2010

5746 KUNÁGOTA, Bethlen utca 92.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

9/2010
9/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Bethlen utca 92. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Fenyves Sörözõ

alapterülete (m2):

60

Vendéglátó üzlet esetében
30
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
06:00 - zott
tól tevékenységet
21:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
X Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

Nem 21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

sorszám

9/2010

megnevezés

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)
15

III / 2. Jövedéki termékek

9/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kovács és Kovács Bt.

címe:

5746 KUNÁGOTA, Álmos utca 54-56.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Álmos utca 54-56.

cégjegyzékszáma:

10/2010

0406005766

statisztikai szám:

203598944778212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1999.08.05.

módosítása:

megszûnése:

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

10/2010

5746 KUNÁGOTA, Álmos utca 54-56.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

10/2010
10/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Álmos utca 54-56. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Kovács Tüzép

alapterülete (m2):

3800

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
08:00 - zott
tól tevékenységet
17:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat

III / 1. Termékkörök
sorszám

Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

Nem 17:00 - ig

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

10/2010

megnevezés

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru
17

23

Háztartási tüzelõanyag

24

Palackos gáz

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Major Szervíz Kft.

címe:

5746 KUNÁGOTA, Dózsa utca 70/b.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Dózsa utca 70/b.

cégjegyzékszáma:

11/2010

0409003841

statisztikai szám:

110581869522113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.10.11.

módosítása:

megszûnése:

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

11/2010

5746 KUNÁGOTA, Dózsa utca 77.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

11/2010
11/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Dózsa utca 77. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Üzemanyagtöltõ állomás

alapterülete (m2):

1873

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám
22

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
07:00 - zott
tól tevékenységet
19:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap

07:00 - tól

19:00 - ig

07:00 - tól

19:00 - ig

07:00 - tól

Nem 19:00 - ig

07:00 - tól

19:00 - ig

07:00 - tól

12:00 - ig

- tól

Egyéb nyitvatartás:

- ig

11/2010

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

I. A kereskedõ
neve:

Fülöp Sándor

címe:

5746 KUNÁGOTA, Aradi ut 27.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Aradi ut 27.

12/2010

cégjegyzékszáma:

622480244776231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

6140784

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.11.02.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

12/2010

5746 KUNÁGOTA, Aradi ut 27.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

12/2010
12/2010

5746 KUNÁGOTA, Aradi ut 27. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:
Táp-termény-takarmánybolt
Megnevezése
alapterülete (m2):

A kereskedelmi
tevékenység jellege

80

Az üzletben folytatnak
a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
07:00 - tól meghatáro17:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
07:00 - tól
17:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Nagykereskedelem

07:00 - tól

17:00 - ig

07:00 - tól

17:00 - ig

07:00 - tól

Nem 17:00 - ig

07:00 - tól

17:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

12/2010

sorszám

megnevezés

32

Állateledel, takarmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Flender Andrásné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Aradi út 33.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Aradi út 33.

13/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

615837555540231
40143

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.12.06.

módosítása:

megszûnése:

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

13/2010

5746 KUNÁGOTA, Aradi út 33.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

13/2010
13/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Aradi út 33. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Bástya Sörözõ

alapterülete (m2):

30

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
05:00 - zott
tól tevékenységet
21:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök
X Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat

Igen

Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

sorszám

21:00 - ig

05:00 - tól

21:00 - ig

05:00 - tól

Nem 21:00 - ig

05:00 - tól

21:00 - ig

05:00 - tól

21:00 - ig

05:00 - tól

21:00 - ig

13/2010

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

2

05:00 - tól

Dohányterméket kiegészítõ termék
22

III / 2. Jövedéki termékek

13/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Borsos Ferencné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 19.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 19.

14/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

444402135610231
60596

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.12.21.

módosítása:

megszûnése:

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

14/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 19.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

14/2010
14/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 19. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Pálma Cukrászda

alapterülete (m2):

35

Vendéglátó üzlet esetében
12
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
10:00 - zott
tól tevékenységet
20:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök
X Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat

Igen

Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

sorszám

10:00 - tól

20:00 - ig

10:00 - tól

20:00 - ig

10:00 - tól

Nem 20:00 - ig

10:00 - tól

20:00 - ig

10:00 - tól

22:00 - ig

10:00 - tól

22:00 - ig

14/2010

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék
24

III / 2. Jövedéki termékek

14/2010

megnevezés
alkoholtermék
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Fülöp Sándor

címe:

5746 KUNÁGOTA, Aradi út 27.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Aradi út 27.

16/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

622480245248231
6140784

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.11.02.

módosítása:

megszûnése:

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

16/2010

5746 KUNÁGOTA, Bocskai utca 79/b.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

16/2010
16/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Bocskai utca 79/b. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Táp-termény-takarmánybolt

alapterülete (m2):

180

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám
32

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
07:00 - zott
tól tevékenységet
16:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

07:00 - tól

16:00 - ig

07:00 - tól

16:00 - ig

07:00 - tól

Nem 16:00 - ig

07:00 - tól

16:00 - ig

07:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

16/2010

megnevezés
Állateledel, takarmány

26

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

András Tiborné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Kossuth utca 104.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Kossuth utca 104.

18/2010

cégjegyzékszáma:

614772655630231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

148193

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.07.19.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

18/2010

5746 KUNÁGOTA, Kossuth utca 104.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

18/2010
18/2010

5746 KUNÁGOTA, Kossuth utca 104. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
Drink Bár
Megnevezése
alapterülete (m2):

50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

20

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
08:00 - tól meghatáro24:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
08:00 - tól
24:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek
X Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak

Igen

Vasárnap

08:00 - tól

24:00 - ig

08:00 - tól

24:00 - ig

08:00 - tól

Nem 24:00 - ig

08:00 - tól

24:00 - ig

08:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

18/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek

18/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

28

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bristyán Attila

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 61.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 61.

19/2010

cégjegyzékszáma:

631992085248231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

5278591

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.12.09.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

19/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 61.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

19/2010
19/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 61. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:
Termény-takarmánybolt
Megnevezése
alapterülete (m2):

A kereskedelmi
tevékenység jellege

30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
08:00 - tól meghatáro16:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
08:00 - tól
16:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

08:00 - tól

16:00 - ig

08:00 - tól

16:00 - ig

08:00 - tól

Nem 16:00 - ig

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

19/2010

sorszám

megnevezés

32

Állateledel, takarmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Multyán Lajosné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 27.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 27.

20/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

634744265211231
6608761

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.05.05.

módosítása:

megszûnése:

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

20/2010

5746 KUNÁGOTA,Rákóczi utca 27.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

20/2010
20/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA,Rákóczi utca 27. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Sláger ABC

alapterülete (m2):

120

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
06:00 - zott
tól tevékenységet
18:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

sorszám

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

Nem 18:00 - ig

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

12:00 - ig

07:00 - tól

10:00 - ig

20/2010

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru
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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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

III / 2. Jövedéki termékek

20/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

32

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Czakó Erika

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 97.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 97.

21/2010

cégjegyzékszáma:

652346665630231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

14256326

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.11.12.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

21/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 97.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

21/2010
21/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 97. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:
Arany Ászok Sörözõ
Megnevezése
alapterülete (m2):

50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

30 fõ

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

A kereskedelmi
tevékenység jellege

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
05:00 - tól meghatáro24:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
05:00 - tól
24:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek
X Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak

Igen

Vasárnap

05:00 - tól

24:00 - ig

05:00 - tól

24:00 - ig

05:00 - tól

Nem 24:00 - ig

05:00 - tól

24:00 - ig

05:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

21/2010
megnevezés

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

21/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

34

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Czakó Erika

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 97.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 97.

22/2010

cégjegyzékszáma:

652346665610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

14256326

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.11.12.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

22/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 97.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

22/2010
22/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 97. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
Arany Ászok ABC
Megnevezése
alapterülete (m2):

30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
06:00 - tól meghatáro18:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
06:00 - tól
18:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

Vasárnap

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

Nem 18:00 - ig

06:00 - tól

18:00 - ig

07:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

22/2010
megnevezés

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32

Állateledel, takarmány

III / 2. Jövedéki termékek

22/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor

36

pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Vajda Ferencné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 8.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 8.

23/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

783603124721231
16913474

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.12.15.

módosítása:

megszûnése:

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

23/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 8.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

23/2010
23/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 8. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Vitamin Sarok

alapterülete (m2):

70

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
05:30 - zott
tól tevékenységet
21:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

sorszám

05:30 - tól

21:00 - ig

05:30 - tól

21:00 - ig

05:30 - tól

Nem 21:00 - ig

05:30 - tól

21:00 - ig

- tól
05:30 - tól

- ig
21:00 - ig

23/2010

megnevezés

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru
38

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)

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32

Állateledel, takarmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Nagy Andrea

címe:

5746 KUNÁGOTA, Árpád utca 119.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.119.

25/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

651446995540231
13564485

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.09.07.

módosítása:

megszûnése:

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

25/2010

5746 KUNÁGOTA,Rákóczi utca 33.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

25/2010
25/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA,Rákóczi utca 33. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Hangulat Sörözõ

alapterülete (m2):

200

Vendéglátó üzlet esetében
60 fõ
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
06:00 - zott
tól tevékenységet
21:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök
X Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat

Igen

Vasárnap

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

Nem 21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

sorszám

25/2010

megnevezés

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)
40

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek

25/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magyar Posta Zrt.

címe:

1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.

székhelye:

1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.

cégjegyzékszáma:

27/2010

0110042463

statisztikai szám:

109012326411114

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.09.21.

módosítása:

megszûnése:

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

27/2010

5746.Kunágota, Rákóczi utca 37.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

27/2010
27/2010
Az üzletben folytatnak

5746.Kunágota, Rákóczi utca 37. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Postabolt

alapterülete (m2):

10

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
08:00 - zott
tól tevékenységet
16:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap

08:00 - tól

16:00 - ig

08:00 - tól

16:00 - ig

08:00 - tól

Nem 16:00 - ig

08:00 - tól

16:00 - ig

- tól

- ig

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

sorszám

27/2010

megnevezés

1.9

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

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
42

18

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

43

Emlék- és ajándéktárgy

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Gózon Mihály

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákócz utca 4/a.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákócz utca 4/a.

28/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

647514815250231
11556483

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.08.18.

módosítása:

megszûnése:

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

28/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.4/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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

28/2010
28/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.4/a. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Használt cikkek boltja

alapterülete (m2):

100

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám
9

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
09:00 - zott
tól tevékenységet
16:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

09:00 - tól

16:00 - ig

09:00 - tól

16:00 - ig

09:00 - tól

Nem 16:00 - ig

09:00 - tól

16:00 - ig

- tól
09:00 - tól

- ig
16:00 - ig

28/2010

megnevezés
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10

Audió- és videóberendezés

11

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)
44

12

Telekommunikációs cikk

26

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

27

Játékáru

43

Emlék- és ajándéktárgy

46

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Borbás Miklós

címe:

5744 Kevermes, Felszabadulás utca 22/a.

székhelye:

5744 Kevermes, Felszabadulás utca 22/a.

29/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

603509534711231
6034264

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.07.20.

módosítása:

megszûnése:

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

29/2010

5746.Kunágota, Rákóczi utca 24.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

29/2010
29/2010
Az üzletben folytatnak

5746.Kunágota, Rákóczi utca 24. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Gazdabolt

alapterülete (m2):

200

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
07:00 - zott
tól tevékenységet
16:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat

III / 1. Termékkörök
sorszám

Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

07:00 - tól

16:00 - ig

07:00 - tól

16:00 - ig

07:00 - tól

Nem 16:00 - ig

07:00 - tól

16:00 - ig

07:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

29/2010

megnevezés

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru
46

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

23

Háztartási tüzelõanyag

24

Palackos gáz

30

Virág és kertészeti cikk

37

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Három Fekete Kft.

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 28/b.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 28/b.

cégjegyzékszáma:

30/2010

statisztikai szám:

0409004710

118950375241113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.02.10.

módosítása:

megszûnése:

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

30/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 51.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Magyarország
Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

30/2010
30/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 51. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Folt-Bolt

alapterülete (m2):

40

Vendéglátó üzlet esetében
a
befogadóképessége:
csomagküldõ
kereskedelem
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

III / 1. Termékkörök
sorszám

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
00:00 - zott
tól tevékenységet
24:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap

00:00 - tól

24:00 - ig

00:00 - tól

24:00 - ig

00:00 - tól

Nem 24:00 - ig

00:00 - tól

24:00 - ig

00:00 - tól

24:00 - ig

00:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

30/2010

megnevezés

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)

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

48

43

Emlék- és ajándéktárgy

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Borsos Csaba

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 29.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 29.

32/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

601780115610231
ES 525569

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.08.04.

módosítása:

megszûnése:

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

32/2010

5746 KUNÁGOTA,Rákóczi utca 29.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

32/2010
32/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA,Rákóczi utca 29. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Lángosos

alapterülete (m2):

10

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
05:30 - zott
tól tevékenységet
11:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
X Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

sorszám

05:30 - tól

11:00 - ig

05:30 - tól

11:00 - ig

05:30 - tól

Nem 11:00 - ig

05:30 - tól

11:00 - ig

05:30 - tól

11:00 - ig

16:00 - tól

21:00 - ig

32/2010

megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

50

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ

címe:

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 13.

székhelye:

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 13.

cégjegyzékszáma:

0402000373

33/2010

100380515211129

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.12.17.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

33/2010

5746.Kunágota, Rákóczi utca 51.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

51

III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

33/2010
33/2010

5746.Kunágota, Rákóczi utca 51. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
Centrum ABC
Megnevezése
alapterülete (m2):

260

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
06:00 - tól meghatáro18:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
06:00 - tól
18:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

Vasárnap

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

Nem 18:00 - ig

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

33/2010
megnevezés

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 2. Jövedéki termékek

33/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör

52

bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Krecs Árpád

címe:

5751 Nagykamarás, Petõfi utca 2.

székhelye:

5751 Nagykamarás, Petõfi utca 2.

34/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

619302125212231
3647732

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.05.23.

módosítása:

megszûnése:

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.

53

II. A kereskedelmi tevékenység helye

34/2010

5746.Kunágota,Rákóczi utca 58.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

34/2010
34/2010
Az üzletben folytatnak

5746.Kunágota,Rákóczi utca 58. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Gazdabolt

alapterülete (m2):

160

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
07:30 - zott
tól tevékenységet
17:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat

III / 1. Termékkörök
sorszám

Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

07:30 - tól

17:00 - ig

07:30 - tól

17:00 - ig

07:30 - tól

Nem 17:00 - ig

07:30 - tól

17:00 - ig

07:30 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

34/2010

megnevezés

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru
54

23

Háztartási tüzelõanyag

24

Palackos gáz

37

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

G és G Bt.

címe:

5746 KUNÁGOTA, Aradi ut 29.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Aradi ut 29.

35/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

208233771422214
0406001800

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.11.20.

módosítása:

megszûnése:

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

35/2010

5746 KUNÁGOTA, Bocskai utca 82.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

35/2010
35/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Bocskai utca 82. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Tüzép telep

alapterülete (m2):

60

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.3
1.11
15

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
08:00 - zott
tól tevékenységet
17:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

Nem 17:00 - ig

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

35/2010

megnevezés
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
Szaniteráru
56

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

23

Háztartási tüzelõanyag

24

Palackos gáz

46

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Dr. Zsiros Géza

címe:

5600 Békéscsaba, Áchim A.utca 19.

székhelye:

5600 Békéscsaba, Áchim A.utca 19.

37/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

445257050111231
5872968

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.08.12.

módosítása:

megszûnése:

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

37/2010

5746. Kunágota, 068/13. 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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

37/2010
37/2010
Az üzletben folytatnak

5746. Kunágota, 068/13. hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Kunágota Zsiros Birtok

alapterülete (m2):

1507

Vendéglátó üzlet esetében
a
befogadóképessége:
közvetlen
értékesítés
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

III / 1. Termékkörök
sorszám
51

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
09:00 - zott
tól tevékenységet
14:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
X Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

09:00 - tól

14:00 - ig

09:00 - tól

14:00 - ig

09:00 - tól

Nem 14:00 - ig

09:00 - tól

14:00 - ig

- tól

- ig

- tól

- ig

37/2010

megnevezés
Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Multyán Lajosné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 27.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 27.

39/2010

cégjegyzékszáma:

634744264711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

6608761

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.08.13.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

39/2010

5746 KUNÁGOTA,Rákóczi utca 27.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

39/2010
39/2010

5746 KUNÁGOTA,Rákóczi utca 27. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

alapterülete (m2):

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
07:00 - tól meghatáro17:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
07:00 - tól
17:00 - ig

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
Tipp-Topp Papír Írószer
Megnevezése
30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

07:00 - tól

17:00 - ig

07:00 - tól

17:00 - ig

07:00 - tól

Nem 17:00 - ig

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

39/2010

sorszám

megnevezés

16

Könyv

18

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

20

Illatszer, drogéria

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Major Szervíz Kft.

címe:

5746 KUNÁGOTA, Dózsa utca 68.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Dózsa utca 68.

cégjegyzékszáma:

40/2010

0409003841

statisztikai szám:

110581869522113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.04.26.

módosítása:

megszûnése:

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

40/2010

5746 KUNÁGOTA, Dózsa utca 68.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

40/2010
40/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Dózsa utca 68. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Elektronikai termékek üzlete

alapterülete (m2):

25

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
X Nagykereskedelem Szombat

III / 1. Termékkörök
sorszám
9

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
08:00 - zott
tól tevékenységet
16:00 - ig

Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

08:00 - tól

16:00 - ig

08:00 - tól

16:00 - ig

08:00 - tól

Nem 16:00 - ig

08:00 - tól

16:00 - ig

08:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

40/2010

megnevezés
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag
61

46

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

59

Fogyasztási cikk nagykereskedelmi raktár
Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktár
Iparcikk nagykereskedelmi raktár
Kommunikációs eszköz javító mûhely
Szórakoztató elektronikai cikk javító mûhely

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Csóti György

címe:

5746 KUNÁGOTA, Kossuth utca 83.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Kossuth utca 83.

41/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

783546784779231
06593126

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.11.03.

módosítása:

megszûnése:

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

41/2010

5746 KUNÁGOTA, Kossuth utca 83.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

41/2010
41/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Kossuth utca 83. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Használt cikkek boltja

alapterülete (m2):

20

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám
46

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
09:00 - zott
tól tevékenységet
17:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap

09:00 - tól

17:00 - ig

09:00 - tól

17:00 - ig

09:00 - tól

Nem 17:00 - ig

09:00 - tól

17:00 - ig

09:00 - tól

12:00 - ig

- tól

Egyéb nyitvatartás:

- ig

41/2010

megnevezés
Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Valentin Duo Ker. Kft.

címe:

5746 KUNÁGOTA, Bocskai utca 122.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Bocskai utca 122.

cégjegyzékszáma:

42/2010

0409008474

144757175630113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.09.28.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

42/2010

5746 KUNÁGOTA,Rákóczi utca 70.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

42/2010
42/2010

5746 KUNÁGOTA,Rákóczi utca 70. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
Ikebana virágüzlet
Megnevezése
alapterülete (m2):

17

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
10:00 - tól meghatáro17:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
10:00 - tól
17:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

Vasárnap

10:00 - tól

17:00 - ig

10:00 - tól

17:00 - ig

10:00 - tól

Nem 17:00 - ig

10:00 - tól

17:00 - ig

10:00 - tól

14:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

42/2010

sorszám

megnevezés

30

Virág és kertészeti cikk

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Borbás Jánosné

címe:

5744 Kevermes, Felszabadulás u.22.

székhelye:

5744 Kevermes, Felszabadulás u.22.

44/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

442092435248231
2646697

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.11.

módosítása:

megszûnése:

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

44/2010

5746.Kunágota, Rákóczi utca 24.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

44/2010
44/2010
Az üzletben folytatnak

5746.Kunágota, Rákóczi utca 24. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Termény-Takarmány bolt

alapterülete (m2):

50

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám
32

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
07:00 - zott
tól tevékenységet
16:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

07:00 - tól

16:00 - ig

07:00 - tól

16:00 - ig

07:00 - tól

Nem 16:00 - ig

07:00 - tól

16:00 - ig

07:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

44/2010

megnevezés
Állateledel, takarmány

66

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Balázs Jánosné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 8.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 8.

45/2010

cégjegyzékszáma:

445121504711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

4652800

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1977.08.22.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

45/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 8.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

45/2010
45/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 8. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
Vegyeskereskedés
Megnevezése
alapterülete (m2):

25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
07:30 - tól meghatáro16:30 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
07:30 - tól
16:30 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

Vasárnap

07:30 - tól

16:30 - ig

07:30 - tól

16:30 - ig

07:30 - tól

Nem 16:30 - ig

07:30 - tól

12:00 - ig

08:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

45/2010
megnevezés

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 2. Jövedéki termékek

45/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor

68

pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bánfalvi és Társa Kft.

címe:

5746 KUNÁGOTA, Árpád utca 47.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Árpád utca 47.

cégjegyzékszáma:

46/2010

0409005201

statisztikai szám:

126204161071113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1998.04.29.

módosítása:

megszûnése:

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

46/2010

5746 KUNÁGOTA, Árpád utca 47.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

46/2010
46/2010
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Árpád utca 47. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Gázcseretelep

alapterülete (m2):

6

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám
24

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
05:00 - zott
tól tevékenységet
18:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

05:00 - tól

18:00 - ig

05:00 - tól

18:00 - ig

05:00 - tól

Nem 18:00 - ig

05:00 - tól

18:00 - ig

05:00 - tól

17:00 - ig

- tól

- ig

46/2010

megnevezés
Palackos gáz
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szabóné Vaczkó Mária

címe:

5746 KUNÁGOTA, Jókai utca 28.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Jókai utca 28.

47/2010

cégjegyzékszáma:

445545985242231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

3184901

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.06.30.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

47/2010

5746 KUNÁGOTA, Jókai utca 28.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

47/2010
47/2010

5746 KUNÁGOTA, Jókai utca 28. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
Timi Butik
Megnevezése
alapterülete (m2):

15

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
09:00 - tól meghatáro17:30 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
09:00 - tól
17:30 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

09:00 - tól

17:30 - ig

09:00 - tól

17:30 - ig

09:00 - tól

Nem 17:30 - ig

09:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

47/2010

sorszám

megnevezés

4

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Perpusz Hungary Kft.

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 77.

székhelye:

4233. Balkány, Perked puszta 3010.

cégjegyzékszáma:

49/2010

statisztikai szám:

1509073080

124719820111113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.30.

módosítása:

megszûnése:

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

49/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 77.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

49/2010
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzleten kívüli kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.7

49/2010
megnevezés

Zöldség- és gyümölcs
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Valentin Duo-Ker Kft.

címe:

5746 KUNÁGOTA, Bocskai u.122.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Bocskai u.122.

cégjegyzékszáma:

52/2010

0409008474

144757175630113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.08.26.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

52/2010

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.84.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

52/2010
52/2010

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.84. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
Bázis Tüzép
Megnevezése
alapterülete (m2):

750

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak
a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
07:00 - tól meghatáro17:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
07:00 - tól
17:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

Vasárnap

07:00 - tól

17:00 - ig

07:00 - tól

17:00 - ig

07:00 - tól

Nem 17:00 - ig

07:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

52/2010
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30

Virág és kertészeti cikk

31

Kedvtelésbõl tartott állat

32

Állateledel, takarmány

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

41

Temetkezési kellék

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46

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

75

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kõrösi Sándorné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.44/b.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.44/b.

54/2010

cégjegyzékszáma:

783402734779231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

22021407

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.01.01.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

54/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.44/b.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

54/2010
54/2010

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.44/b. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
SABO Használtruha bolt
Megnevezése
alapterülete (m2):

67

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
- tól meghatáro- - ig
Kedd
08:11 - zott
tól tevékenységet- ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

08:11 - tól

- ig

08:11 - tól

- ig

08:11 - tól

Nem

- ig

08:11 - tól

- ig

- tól

- ig

Vasárnap

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

54/2010

sorszám

megnevezés

4

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

6

Lábbeli- és bõráru

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

András Tiborné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Kossuth u.104.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Kossuth u.104.

1/2011

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

614772655540231
148193

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

1/2011

5746 KUNÁGOTA,Kossuth u.104.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

1/2011
1/2011
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA,Kossuth u.104. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Drink Bár

alapterülete (m2):

70

Vendéglátó üzlet esetében
30
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
08:00 - zott
tól tevékenységet
24:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
X Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2011.02.01.
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

sorszám

08:00 - tól

24:00 - ig

08:00 - tól

24:00 - ig

08:00 - tól

Nem 24:00 - ig

08:00 - tól

24:00 - ig

08:00 - tól

05:00 - ig

10:00 - tól

24:00 - ig

1/2011

megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

1/2011

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Danis Ágnes Julianna

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 35.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi utca 35.

3/2011

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

447450135610231
23605888

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.05.17.

módosítása:

megszûnése:

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

3/2011

5746 KUNÁGOTA,Rákóczi utca 35.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

3/2011
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2011
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

3/2011

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Melon Hungary Kft.

címe:

3014 Hort, Hõsök tere 15.

székhelye:

3014 Hort, Hõsök tere 15.

cégjegyzékszáma:

4/2011

1009026114

statisztikai szám:

133256574631113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.06.20.

módosítása:

megszûnése:

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

4/2011

Kunágota, külterület 043/3.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

4/2011
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzleten kívüli kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.7

4/2011
megnevezés

Zöldség- és gyümölcs

82

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Márkus Kálmán

címe:

5746 KUNÁGOTA, Tanya 1.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Tanya 1.

5/2011

cégjegyzékszáma:

636449664520231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

7021204

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.08.16.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

5/2011

5746 KUNÁGOTA, Tanya 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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

5/2011
5/2011

5746 KUNÁGOTA, Tanya 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:
Benzinkút
Megnevezése
alapterülete (m2):

A kereskedelmi
tevékenység jellege

32,55

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak
a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
06:00 - tól meghatáro22:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
06:00 - tól
22:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
2011.10.01.
Nagykereskedelem Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

06:00 - tól

22:00 - ig

06:00 - tól

Nem 22:00 - ig

06:00 - tól

22:00 - ig

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

5/2011
megnevezés

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)

22

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

24

Palackos gáz

III / 2. Jövedéki termékek

5/2011

megnevezés
ásványolaj
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

84

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

EREX Trade Bt.

címe:

5700 Gyula, Terényi u.4/6.

székhelye:

5700 Gyula, Terényi u.4/6.

cégjegyzékszáma:

6/2011

0406003612

208609094631212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.08.16.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

6/2011

5746.Kunágota, Aradi u.40.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

6/2011
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem

üzleten kívüli kereskedelem

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

6/2011

sorszám

megnevezés

1.7

Zöldség- és gyümölcs

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Flender Andrásné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Aradi u.33.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Aradi u.33.

7/2011

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

615837555540231
40143

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.10.10.

módosítása:

megszûnése:

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

7/2011

5746 KUNÁGOTA, Aradi u.33.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

7/2011
7/2011
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Aradi u.33. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Bástya Sörözõ

alapterülete (m2):

20

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám
23

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
06:00 - zott
tól tevékenységet
21:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2011.10.10.
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

Nem 21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

7/2011

megnevezés
Háztartási tüzelõanyag
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Stangli-Sütöde Kft.

címe:

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/1.

székhelye:

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/1.

cégjegyzékszáma:

1/2012

0409006498

133767254724113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.01.04.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2012

5746.Kunágota, Rákóczi u.7.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2012
1/2012

5746.Kunágota, Rákóczi u.7. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:
Stangli Csemege
Megnevezése
alapterülete (m2):

A kereskedelmi
tevékenység jellege

132

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak
a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
06:00 - tól meghatáro18:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
06:00 - tól
18:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
2012.01.04.
Nagykereskedelem Vasárnap

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

18:00 - ig

06:00 - tól

Nem 18:00 - ig

06:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2012
megnevezés

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

1.7

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)

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)

5

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

8

Hangszer

11

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

18

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

32

Állateledel, takarmány

III / 2. Jövedéki termékek

1/2012

megnevezés
89

alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Piros Erzsébet

címe:

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.87.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.87.

2/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

658043865610231
27565764

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.03.05.

módosítása:

megszûnése:

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

2/2012

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.87.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

2/2012
2/2012
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.87. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Piros Rózsa Bár

alapterülete (m2):

80

Vendéglátó üzlet esetében
45
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
07:00 - zott
tól tevékenységet
21:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
X Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2012.03.05.
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

sorszám

07:00 - tól

21:00 - ig

07:00 - tól

21:00 - ig

07:00 - tól

Nem 21:00 - ig

07:00 - tól

23:00 - ig

07:00 - tól

23:00 - ig

07:00 - tól

21:00 - ig

2/2012

megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

2/2012

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Geiszt Tünde

címe:

5746 KUNÁGOTA, Álmos u.68-2.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Álmos u.68-2.

3/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

627487994321231
2547691

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.06.07.

módosítása:

megszûnése:

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

3/2012

5746 KUNÁGOTA, Álmos u.68-2.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

3/2012
3/2012
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Álmos u.68-2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Bázis Sörözõ

alapterülete (m2):

72

Vendéglátó üzlet esetében
49
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
05:30 - zott
tól tevékenységet
22:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2012.06.07.
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

sorszám

05:30 - tól

22:00 - ig

05:30 - tól

22:00 - ig

05:30 - tól

Nem 22:00 - ig

05:30 - tól

03:00 - ig

05:30 - tól

03:00 - ig

05:30 - tól

22:00 - ig

3/2012

megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

3/2012

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Perza Erzsébet

címe:

5746 KUNÁGOTA, Petõfi utca 50.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Petõfi utca 50.

4/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

783235089603231
29927098

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.08.22.

módosítása:

megszûnése:

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

4/2012

5746 KUNÁGOTA,Petõfi u.50.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

4/2012
4/2012
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA,Petõfi u.50. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
Megnevezése
tevékenység jellege
Üzlet elnevezése: Kegyelet Temetkezés és Virágbolt
alapterülete (m2):

35

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
08:00 - zott
tól tevékenységet
16:30 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat

III / 1. Termékkörök
sorszám

Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

08:00 - tól

16:30 - ig

08:00 - tól

16:30 - ig

08:00 - tól

Nem 16:30 - ig

08:00 - tól

16:00 - ig

09:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

4/2012

megnevezés

30

Virág és kertészeti cikk

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

41

Temetkezési kellék
95

43

Emlék- és ajándéktárgy

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Csík János

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.35.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.35.

5/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

2556928

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.10.24.

módosítása:

megszûnése:

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

5/2012

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.35.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

5/2012
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

5/2012
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

5/2012

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Nagy Andrea

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.27.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.27.

1/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

651446995540231
13564485

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.06.05.

módosítása:

megszûnése:

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

1/2013

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.27.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

1/2013
1/2013
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.27. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Hangulat Sörözõ

alapterülete (m2):

152

Vendéglátó üzlet esetében
70
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
06:00 - zott
tól tevékenységet
21:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2013.07.01.
Vasárnap

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

Nem 21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

sorszám

1/2013

megnevezés

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)
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III / 2. Jövedéki termékek

1/2013

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bánfalvi és Társa Sütõipari és Kereskedelmi Kft.

címe:

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.47.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.47.

cégjegyzékszáma:

0409005201

statisztikai szám:

2/2013

126204161581113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.06.19.

módosítása:

megszûnése:

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

2/2013

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.47.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

2/2013
2/2013
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.47. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Talponálló

alapterülete (m2):

30

Vendéglátó üzlet esetében
15
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
05:00 - zott
tól tevékenységet
20:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
X Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2013.07.01.
Vasárnap

05:00 - tól

20:00 - ig

05:00 - tól

20:00 - ig

05:00 - tól

Nem 20:00 - ig

05:00 - tól

20:00 - ig

05:00 - tól

20:00 - ig

09:00 - tól

17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

sorszám

2/2013

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 2. Jövedéki termékek

2/2013

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pusztai Attiláné

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.80.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.80.

3/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

447190655530231
4202455

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.07.01.

módosítása:

megszûnése:

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

3/2013

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.85.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

3/2013
3/2013
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.85. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

MAKK HETES ITALBOLT

alapterülete (m2):

95

Vendéglátó üzlet esetében
40
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
06:00 - zott
tól tevékenységet
21:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2013.07.01.
Vasárnap

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

Nem 21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

sorszám

3/2013

megnevezés

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)
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III / 2. Jövedéki termékek

3/2013

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Dafkó Nóra

címe:

5666 Medgyesegyháza, Damjanich u.1.

székhelye:

5666. Medgyesegyháza, Damjanich u.1.

4/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

628558644711231
2959785

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.07.01.

módosítása:

megszûnése:

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

4/2013

5746. Kunágota, Rákóczi u.27.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

4/2013
4/2013
Az üzletben folytatnak

5746. Kunágota, Rákóczi u.27. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Nemzeti Dohánybolt

alapterülete (m2):

30

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
06:00 - zott
tól tevékenységet
20:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2013.07.01.
Vasárnap

06:00 - tól

20:00 - ig

06:00 - tól

20:00 - ig

06:00 - tól

Nem 20:00 - ig

06:00 - tól

20:00 - ig

06:00 - tól

20:00 - ig

06:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

sorszám

4/2013

megnevezés

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)
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III / 2. Jövedéki termékek

4/2013

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Perza Erzsébet

címe:

5746 KUNÁGOTA, Petõfi u.50.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Petõfi u.50.

5/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

783235089603231
29927098

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.07.02.

módosítása:

megszûnése:

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

5/2013

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.33.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

5/2013
5/2013
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.33. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Virág és Ajándékbolt

alapterülete (m2):

25

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.9

3

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
08:00 - zott
tól tevékenységet
16:30 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2013.07.02.
Vasárnap

08:00 - tól

16:30 - ig

08:00 - tól

16:30 - ig

08:00 - tól

Nem 16:30 - ig

08:00 - tól

16:30 - ig

08:00 - tól

11:00 - ig

- tól

Egyéb nyitvatartás:

- ig

5/2013

megnevezés
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)
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7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

18

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

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

41

Temetkezési kellék

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Major József

címe:

5666 Medgyeegyháza, Rákóczi u.9/a.

székhelye:

5666 medgyeegyháza, Rákóczi u.9/a.

6/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

715184284722231
22021933

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.10.08.

módosítása:

megszûnése:

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

6/2013

5746.Kunágota, Rákóczi u.8.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

6/2013
6/2013
Az üzletben folytatnak

5746.Kunágota, Rákóczi u.8. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Hús-hentesáru üzlet

alapterülete (m2):

55

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.5

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatározott tevékenységet- ig
Hétfõ
- tól

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2013.10.08.
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

07:00 - tól

17:00 - ig

07:00 - tól

17:00 - ig

07:00 - tól

Nem 17:00 - ig

07:00 - tól

17:00 - ig

07:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

6/2013

megnevezés
Hús-és hentesáru
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

FLAGA GÁZ KFT.

címe:

8000 Székesfehérvár, Sóstói u.17-19.

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Sóstói u.17-19.

cégjegyzékszáma:

7/2013

0709020400

105024004799113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.12.19.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

7/2013

5746.Kunágota, Aradi u.33.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

7/2013
7/2013

5746.Kunágota, Aradi u.33. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
FLAGA
Megnevezése
alapterülete (m2):

4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak
a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
05:00 - tól meghatáro21:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
05:00 - tól
21:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
2013.12.19.
Nagykereskedelem Vasárnap

05:00 - tól

21:00 - ig

05:00 - tól

21:00 - ig

05:00 - tól

Nem 21:00 - ig

05:00 - tól

21:00 - ig

05:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

7/2013

sorszám

megnevezés

24

Palackos gáz

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Perza Erzsébet

címe:

5746 KUNÁGOTA, Petõfi u.50.

székhelye:

5746.Kunágota, Petõfi u.50.

1/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

783235089603231
29927098

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.03.24.

módosítása:

megszûnése:

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

1/2014

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.35.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

1/2014
1/2014
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.35. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Csemegekosár Vegyesbolt

alapterülete (m2):

120

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
07:00 - zott
tól tevékenységet
18:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2014.03.24.
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

sorszám

07:00 - tól

18:00 - ig

07:00 - tól

18:00 - ig

07:00 - tól

Nem 18:00 - ig

07:00 - tól

18:00 - ig

07:00 - tól

12:00 - ig

07:00 - tól

11:00 - ig

1/2014

megnevezés

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru
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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)

18

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

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

39

Optikai cikk

III / 2. Jövedéki termékek

1/2014

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Benkó Hús ereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe:

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.25.

székhelye:

5661. Újkígyós, Arany János u.

cégjegyzékszáma:

0409007658

2/2014

140692711011113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.05.06.

módosítása:

megszûnése:

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2014

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.25.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2014
2/2014

5746 KUNÁGOTA, Rákóczi u.25. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
Benkó Húsbolt
Megnevezése
alapterülete (m2):

43

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
- tól meghatáro- - ig
Kedd
07:00 - zott
tól tevékenységet
15:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
2014.05.06.
Nagykereskedelem Vasárnap

07:00 - tól

15:00 - ig

07:00 - tól

15:00 - ig

07:00 - tól

Nem 15:00 - ig

07:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

2/2014

sorszám

megnevezés

1.5

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

1.11

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Balázs Erika

címe:

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.72.

székhelye:

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.72.

3/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

643385924719231
9208171

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.08.05.

módosítása:

megszûnése:

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

3/2014

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.72.
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:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

3/2014
3/2014
Az üzletben folytatnak

5746 KUNÁGOTA, Árpád u.72. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
Megnevezése
tevékenység jellege
Üzlet elnevezése: 100-szor Szép Vegyeskereskedés
alapterülete (m2):

90

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatározott tevékenységet- ig
Hétfõ
- tól

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2005.08.05.
Vasárnap

07:00 - tól

17:00 - ig

07:00 - tól

17:00 - ig

07:00 - tól

Nem 17:00 - ig

07:00 - tól

17:00 - ig

07:00 - tól

12:00 - ig

- tól

Egyéb nyitvatartás:

- ig

3/2014

megnevezés

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)
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6

Lábbeli- és bõráru

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

11

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

16

Könyv

18

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

26

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

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

3/2014
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2014
megnevezés

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

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

11

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

16

Könyv

18

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)
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26

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

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46

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