ERDÕTELEK ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÕJE
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

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

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MÉSZÁROS JÓZSEF

címe:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 180.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 180.

1/2010

cégjegyzékszáma:

480008020000000

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-376786

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.06.12.

módosítása:

megszûnése:

2015.10.19.

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

MEZÕGAZDASÁGI BOLT

címe:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 89.

alapterülete (m2):

1/2010
Nyitvatartás ideje

35

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

12.00 - 14.00 óráig ebédidõ, vasárnap zárva.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

2

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján)

1/2010

.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
3

1/2010
megnevezés

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

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
9

1/2010
megnevezés

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

18

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

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

26

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

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

37

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

3

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

GREEN LINE TRADE KFT.

címe:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 215.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 215.
1009024193

cégjegyzékszáma:

2/2010

124910904730231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.01.

módosítása:

megszûnése:

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

ÜZEMANYAGTÖLTÕ ÁLLOMÁS

címe:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 215.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

2/2010
Nyitvatartás ideje

65
404/10

Hétfõ

07:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

2/2010
megnevezés

22

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

24

Palackos gáz

4

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
ásványolaj

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SLAKTA GYULA

címe:

3360 HEVES, PATKÓ ÚT 17.

székhelye:

3360 HEVES, PATKÓ ÚT 17.

3/2010

cégjegyzékszáma:

726472040000000

statisztikai szám:

0000000

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.06.12.

módosítása:

megszûnése:

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

címe:

alapterülete (m2):

3/2010

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS BOLT

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 101.

9

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:30 - tól

17:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:30 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:30 - tól

17:00 - ig

Szombat

07:30 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

3/2010
megnevezés

5

1.3

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

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.9

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

BESENYEI ISTVÁN

címe:

3358 ERDÕTELEK, AKÁC UTCA 19.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, AKÁC UTCA 19.

5/2010

cégjegyzékszáma:

479884930000000

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

4664192

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.06.12.

módosítása:

megszûnése:

2013.07.01.

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

címe:

alapterülete (m2):

5/2010

VEGYES KERESKEDÉS

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, AKÁC UTCA 19.

40

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

6

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

5/2010
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

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

32

Állateledel, takarmány

37

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

38

Fotócikk

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

7

dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

BATKI JÁNOSNÉ

címe:

3358 ERDÕTELEK, II. RÁKÓCZI FERENC UTCA 100.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, II. RÁKÓCZI FERENC UTCA 100.

6/2010

cégjegyzékszáma:

478056280000000

statisztikai szám:

0000000

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.06.12.

módosítása:

megszûnése:

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

6/2010

VIRÁG-AJÁNDÉK

címe:

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA

alapterülete (m2):

16

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

6/2010
megnevezés

30

Virág és kertészeti cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

8

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

TÖRÖK MIKLÓS

címe:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 23.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 23.

9/2010

cégjegyzékszáma:

479053190000000

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

EV-326927

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.06.12.

módosítása:

megszûnése:

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

FENYÕ BÜFÉ

címe:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 49.

alapterülete (m2):

9/2010
Nyitvatartás ideje

56

helyrajzi száma:

Hétfõ

05:30 - tól

21:00 - ig

Kedd

05:30 - tól

21:00 - ig

Szerda

05:30 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

05:30 - tól

21:00 - ig

Péntek

05:30 - tól

22:00 - ig

Szombat

05:30 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

05:30 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

9/2010
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

9

1.9

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

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MAGYAR POSTA ZRT.

címe:

1138 BUDAPEST, DUNAVIRÁG UTCA 2-6.

székhelye:

1138 BUDAPEST, DUNAVIRÁG UTCA 2-6.

cégjegyzékszáma:

10/2010

0110042463

statisztikai szám:

109012325310114

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.06.12.

módosítása:

2014.04.03.

megszûnése:

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

10

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

10/2010

ERDÕTELEK POSTABOLT

címe:

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 92.

alapterülete (m2):

145

helyrajzi száma:

1696/11

Hétfõ

08:00 - tól

15:30 - ig

Kedd

08:00 - tól

15:30 - ig

Szerda

08:00 - tól

15:30 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

15:30 - ig

Péntek

08:00 - tól

15:30 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

12.00 - 12.30-ig ebédidõ. Szombat-vasárnap zárva tart.

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

10/2010
megnevezés

1.3

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

1.9

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

1.11

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

11

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

12

Telekommunikációs cikk

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

27

Játékáru

37

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

39

Optikai cikk
11

43

Emlék- és ajándéktárgy

44

Numizmatikai termék

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SZILÁGYINÉ CSERHÁTI ANNA

címe:

3358 ERDÕTELEK, MÁRIA UTCA 35.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, MÁRIA UTCA 35.

cégjegyzékszáma:

11/2010

479073420000000

statisztikai szám:

4887078

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.09.30.

módosítása:

megszûnése:

2013.07.01.

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

ITALÜZLET

címe:

3358 ERDÕTELEK, MÁRIA UTCA 35.

alapterülete (m2):

11/2010
Nyitvatartás ideje

20

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

11/2010
megnevezés

12

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 / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

VIRÁG-AJÁNDÉK

címe:

3358 ERDÕTELEK, MÁRIA UTCA 35.

alapterülete (m2):

11/2010
Nyitvatartás ideje

7

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

11/2010
megnevezés

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

13

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

IVÁDY ÁGNES

címe:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 191.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 191.

12/2010

cégjegyzékszáma:

613635266820231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

6058422

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.07.18.

módosítása:

megszûnése:

2014.08.01.

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

AUTÓALKATRÉSZ

címe:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 191.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

12/2010
Nyitvatartás ideje

25
390

Hétfõ

14:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

14:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

14:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

14:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

14:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

13:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

12/2010
megnevezés

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

3

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

8

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag
14

III / 2. Egyéb termékkörök

12/2010

sorszám

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

22

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
ásványolaj

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SZALMÁSI TIBOR KÁLMÁN

címe:

3359 TENK, FÕ ÚT 54/B.

székhelye:

3359 TENK, FÕ ÚT 54/B.

cégjegyzékszáma:

13/2010

statisztikai szám:

479482150000000
2946634

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1998.01.16.

módosítása:

2013.07.01.

megszûnése:

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

15

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

13/2010

SÁRGA CSEMEGE

címe:

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 258.

alapterülete (m2):

80

helyrajzi száma:

Hétfõ

05:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

13/2010
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

1.8

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

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék

16

sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

VÍZNER ANDRÁSNÉ

címe:

3358 ERDÕTELEK, II. RÁKÓCZI FERENC UTCA 45.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, II. RÁKÓCZI FERENC UTCA 45.

17/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

611834100000000
ES-144568

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1999.04.19.

módosítása:

megszûnése:

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

17

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

17/2010

STÍLUS HASZNÁLTRUHA ÜZLET

címe:

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 86.

alapterülete (m2):

12

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök

17/2010

sorszám

megnevezés

46

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

PLASKUNÉ GYARMATI ANDREA

címe:

3358 ERDÕTELEK, BÉKE UTCA 19.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, BÉKE UTCA 19.

cégjegyzékszáma:

19/2010

statisztikai szám:

613635710000000
126377

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.11.28.

módosítása:

2011.01.03.

megszûnése:

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

18

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

19/2010

ANDI 100-AS BOLTJA

címe:

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 136.

alapterülete (m2):

26

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Ebédidõ: 12-13:30-ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

19/2010
megnevezés

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

1.11
7

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

16

Könyv

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

43

Emlék- és ajándéktárgy

59

Bizsu, háztartási mûanyagáru

19

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MIÓKOVICS LÁSZLÓNÉ

címe:

3358 ERDÕTELEK, SZENT ISTVÁN UTCA 33.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, SZENT ISTVÁN UTCA 33.

cégjegyzékszáma:

22/2010

631732730000000

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

EV-431860

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.08.13.

módosítása:

megszûnése:

2013.07.01.

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

PÓTKERÉK ITALBOLT

címe:

3358 ERDÕTELEK, SZENT ISTVÁN UTCA
34.

alapterülete (m2):

22/2010
Nyitvatartás ideje

50

helyrajzi száma:

Hétfõ

05:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

05:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

22/2010
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)

20

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

JÁSZINVEST ZRT.

címe:

5130 JÁSZAPÁTI, KOSSUTH UTCA 3.

székhelye:

5130 JÁSZAPÁTI, KOSSUTH UTCA 3.

cégjegyzékszáma:

23/2010

1610001696

statisztikai szám:

118374440000000

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.09.28.

módosítása:

2015.05.04.

megszûnése:

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

21

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

23/2010

602. sz. COOP ABC

címe:

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 53.

alapterülete (m2):

194

helyrajzi száma:

131/10/A

Hétfõ

06:30 - tól

18:00 - ig

Kedd

06:30 - tól

18:00 - ig

Szerda

06:30 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

06:30 - tól

18:00 - ig

Péntek

06:30 - tól

18:00 - ig

Szombat

06:30 - tól

16:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
Téli nyitvatartás:
hétfõtõl péntekig: 06:30-17:00
szombaton: 06:30-15:00
vasárnap: zárva
A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján)

23/2010

Forgalmazott termékek köre: 1.5 Friss hús (elõhûtött baromfi) - termékkör bõvítése
A külön engedélyt kiállító hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága Hevesi kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal 3360 Heves, Hunyadi u. 25.
Különengedély száma: X-I-001/333-1117/2012.2012.04.13.
Hatálya: Az engedély visszavonásig érvényes.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

23/2010
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

23/2010
megnevezés

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

Hal

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

22

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

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)

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24

Palackos gáz

27

Játékáru

32

Állateledel, takarmány

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

23

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

23/2010

601. sz. ABC ÁRUHÁZ

címe:

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 144.

alapterülete (m2):

108

helyrajzi száma:

833

Hétfõ

06:30 - tól

18:00 - ig

Kedd

06:30 - tól

18:00 - ig

Szerda

06:30 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

06:30 - tól

18:00 - ig

Péntek

06:30 - tól

18:00 - ig

Szombat

06:30 - tól

16:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
Téli nyitvatartás:
hétfõtõl péntekig: 06:30-17:00
szombaton: 06:30-15:00
vasárnap: zárva

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján)

23/2010

Termékkör: 1.5 Hús-és hentesáru - elõhûtött baromfihús forgalmazása
A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága Hevesi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal 3360 Heves,
Hunyadi u. 25.
A külön engedély száma: X-I-001/333-0006/2012.január 31.
Hatálya: visszavonásig érvényes

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

23/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

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

1.8

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)

24

1.11

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

11

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

12

Telekommunikációs cikk

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

25

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

OSZLÁNCZI JÓZSEFNÉ

címe:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 45.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 45.

cégjegyzékszáma:

24/2010

633622910000000

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-461107

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.06.04.

módosítása:

megszûnése:

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

MARCIPÁN CUKRÁSZDA

címe:

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 45.

alapterülete (m2):

24/2010
Nyitvatartás ideje

18

helyrajzi száma:

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

15:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

15:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

13:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

24/2010
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

26

1.9

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

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

NÁVISZ-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe:

3358 ERDÕTELEK, , RÉTFÖLD UTCA 4/1.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, RÉTFÖLD UTCA 4/1.

cégjegyzékszáma:

1009030772

statisztikai szám:

26/2010

227010084711113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.03.01.

módosítása:

2013.07.01.

megszûnése:

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

27

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

VEGYES BOLT

címe:

3358 ERDÕTELEK, SZENT ISTVÁN UTCA
32.

alapterülete (m2):

16

helyrajzi száma:

1149/2

26/2010
Nyitvatartás ideje
Hétfõ

05:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

26/2010
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

1.8

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

5

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

32

Állateledel, takarmány

59

Sebtapaszok, gyertya, mécses

28

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

TÓTH JÓZSEFNÉ

címe:

3358 ERDÕTELEK, BAJCSY-ZSILINSZKY UZCA 30.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 30.

27/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

606252525630231
21785694

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.04.16.

módosítása:

2010.10.15.

megszûnése:

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

29

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

27/2010

NAPLEMENTE KÁVÉZÓ-SÖRÖZÕ

címe:

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 214.

alapterülete (m2):

43

helyrajzi száma:

768

Hétfõ

05:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

03:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

03:00 - ig

Vasárnap

05:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

27/2010
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)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

30

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

PINTÉR BÉLÁNÉ

címe:

3358 ERDÕTELEK, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 9.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 9.

28/2010

cégjegyzékszáma:

479770220000000

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

00000000

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.09.29.

módosítása:

megszûnése:

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

PINTÉR ÉTTEREM

címe:

3358 ERDÕTELEK, PINTÉR TANYA

alapterülete (m2):

28/2010
Nyitvatartás ideje

92

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

28/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

31

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

TARI SÁNDORNÉ

címe:

3358 ERDÕTELEK, SZENT ISTVÁN UTCA 45.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, SZENT ISTVÁN UTCA 45.

30/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

643561100000000
9226319

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.10.16.

módosítása:

megszûnése:

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

32

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

TÁP-TERMÉNY-VIRÁG

címe:

3358 ERDÕTELEK, SZENT ISTVÁN UTCA
45.

alapterülete (m2):

30/2010
Nyitvatartás ideje

14

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök

30/2010

sorszám

megnevezés

24

Palackos gáz

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

PUSOMA JÓZSEFNÉ

címe:

3358 ERDÕTELEK, DAMJANICH JÁNOS UTCA 23.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, BÉKE UTCA 25.

33/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

650029310000000
ES-291962

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.06.21.

módosítása:

megszûnése:

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

33

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

33/2010

MAYO CHIX BUTIK

címe:

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, BÉKE UTCA 25.

alapterülete (m2):

12

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök

33/2010

sorszám

megnevezés

4

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

DARÁZS KEVERÕ 2000 KFT.

címe:

5100 JÁSZBERÉNY, SZELEI ÚT 69.

székhelye:

5100 JÁSZBERÉNY, SZELEI ÚT 69.

cégjegyzékszáma:

1609006347

statisztikai szám:

35/2010

126163270000000

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.09.25.

módosítása:

megszûnése:

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

34

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

35/2010

DARÁZS TÁP

címe:

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, ÉRSOR UTCA 6.

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

15:00 - ig

Szerda
alapterülete (m2):

13

helyrajzi száma:

- tól

- ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

10:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök

35/2010

sorszám

megnevezés

32

Állateledel, takarmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

JUHÁSZNÉ NAGY JOLÁN

címe:

3358 ERDÕTELEK, RÉTFÖLD UTCA 70/1.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, RÉTFÖLD UTCA 70/1.

cégjegyzékszáma:

36/2010

statisztikai szám:

616376960000000
ES-291974

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.06.05.

módosítása:

megszûnése:

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

35

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

36/2010

TIP-TOP 100-AS

címe:

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 132.

alapterülete (m2):

90

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Ebédidõ: 12-13:30-ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

36/2010
megnevezés

1.3

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

1.9

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

1.11

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

3

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

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

16

Könyv

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

36

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

WizardSoft Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

címe:

3358 ERDÕTELEK, Széchenyi István utca 40.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, Széchenyi István utca 40.
1009030451

cégjegyzékszáma:

39/2010

124310656201113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.02.22.

módosítása:

megszûnése:

2013.07.01.

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

VEGYES BOLT

címe:

3358 ERDÕTELEK, MÁRIA UTCA 46.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

39/2010
Nyitvatartás ideje

65
1370

Hétfõ

06:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

10:30 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

37

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján)

39/2010

Forgalmazott termékek köre: 1.10 Hûtést igénylõ tej- és tejtermékek, 1.6 Hal (mirelit)
Külön engedélyt kiállító hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága Hevesi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenõrzõ Hivatal 3360 Heves, Hunyadi út 25.
Külön engedély száma: H-EBAI/696-0024/2011.
Külön engedély hatálya: visszavonásig érvényes

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

39/2010
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

3

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

4

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

5

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

6

Lábbeli- és bõráru

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

38

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

26

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

27

Játékáru

37

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

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

TILICZKI- BAU KFT.

címe:

3358 ERDÕTELEK, ÁRPÁD FEJEDELEM UTCA 19-21.

székhelye:

3358 ERDÕTELEK, ÁRPÁD FEJEDELEM UTCA 19-21.

cégjegyzékszáma:

1/2012

statisztikai szám:

1009028362

143302214120113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.11.30.

módosítása:

2013.07.01.

megszûnése:

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

1/2012

OÁZIS SÖRÖZÕ

címe:

Nyitvatartás ideje

3358 ERDÕTELEK, FÕ UTCA 258.

alapterülete (m2):

70

helyrajzi száma:

404/4

Hétfõ

07:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Ebédidõ: 11:00-06:00

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján)

1/2012

Termékkör: 1.1 Meleg-, hideg étel ( mirelit késztermékekbõl helyben melegítéssel hot-dog, hamburger, pizza,
valamint hûtést igénylõ, nem helyben készített szedvics)
Külön engedélyt kiállító hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszelánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága Hevesi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal 3360Heves, Hunyadi út. 25.
Külön engedély száma: H-EBAI/696-0063/2011.
Hatálya: Az engedély visszavonásig érvényes.

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

1/2012
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 / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
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bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány
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