KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL
............................................................................................
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:

SZÕLLÕSI SÁNDORNÉ

címe:

3263 DOMOSZLÓ, PETÕFI SÁNDOR ÚT 32.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, PETÕFI SÁNDOR ÚT 32.

3/2010

cégjegyzékszáma:

480682514776231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-435444

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1995.06.30.

módosítása:

megszûnése:

2008.12.16.

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

3/2010

Üzlet elnevezése:

VALI VIRÁG

címe:

3263 DOMOSZLÓ, PETÕFI SÁNDOR ÚT 32.

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

20

helyrajzi száma:

Hétfõ

8:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

8:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

8:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

8:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

8:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

8:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

3/2010
megnevezés

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

2

43

Emlék- és ajándéktárgy

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

VITIS SZÕLÕTERMESZTÕ ÉS ÉRTÉKESÍTÕ KFT.

címe:

3263 DOMOSZLÓ, DEÁK FERENC TÉR 12.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, DEÁK FERENC TÉR 12.
1009020896

cégjegyzékszáma:

4/2010

106467994711113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.04.03.

módosítása:

megszûnése:

2002.01.14.

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

4/2010

ÉLELMISZER DISZKONT

címe:

Nyitvatartás ideje

3263 DOMOSZLÓ, DEÁK FERENC TÉR 12.

alapterülete (m2):

50

helyrajzi száma:

Hétfõ

6:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

6:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

6:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

6:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

6:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

6:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

4/2010
megnevezés

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

3

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

18

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

24

Palackos gáz

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

FEHÉR BÉLA

címe:

3263 DOMOSZLÓ, KOSSUTH LAJOS ÚT 82.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, KOSSUTH LAJOS ÚT 82.

5/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

479427524776231
ES-435886

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.15.

módosítása:

2009.03.30.

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.

4

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

5/2010

IRISZ VIRÁGÜZLET

címe:

Nyitvatartás ideje

3263 DOMOSZLÓ, KOSSUTH LAJOS ÚT 82.

alapterülete (m2):

16

helyrajzi száma:

Hétfõ

12:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

12:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

12:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

12:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

12:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök

5/2010

sorszám

megnevezés

30

Virág és kertészeti cikk

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ÉSZAKI PÉKSZAKI SÜTÕ- ÉS ÉLELMISZERIPARI ALAPANYAGOKAT
FORGALMAZÓ KFT.

címe:

3263 DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS ÚT 5.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS ÚT 5.

cégjegyzékszáma:

1009023606

statisztikai szám:

6/2010

117648294638113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1999.04.26.

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.

5

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

6/2010

MEZÕGAZDASÁGI BOLT

címe:

Nyitvatartás ideje

3263 DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS ÚT 5.

alapterülete (m2):

20

helyrajzi száma:

Hétfõ

8:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

8:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

8:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

8:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

8:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

8:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
6

6/2010
megnevezés

növényvédõ szerek és hatóanyagaik

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
37

6/2010
megnevezés

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

6

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

DOL 98. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

címe:

3263 DOMOSZLÓ, VÖRÖSMARTY MIHÁLY TÉR 19.

székhelye:

3263. DOMOSZLÓ, VÖRÖSMARTY MIHÁLY TÉR 19.
1006023094

cégjegyzékszáma:

7/2010

201395864730212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1999.01.06.

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

7/2010

Üzlet elnevezése:

BENZINKÚT

címe:

3263 DOMOSZLÓ, VÖRÖSMARTY MIHÁLY
TÉR 19.

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

200

helyrajzi száma:

Hétfõ

6:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

6:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

6:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

6:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

6:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

6:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

7/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

7/2010
megnevezés

7

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

23

Háztartási tüzelõanyag

24

Palackos gáz

49

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

BÁNSZKI SÁNDOR

címe:

3263 DOMOSZLÓ, CSALOGÁNY UTCA 7.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, CSALOGÁNY UTCA 7.

8/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

479748545630231
ES-498236

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.10.18.

módosítása:

2008.12.01.

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.

8

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

8/2010

BÁNSZKI PINCE

címe:

Nyitvatartás ideje

3263 DOMOSZLÓ, HUNYADI UTCA 12/1.

alapterülete (m2):

30

helyrajzi száma:

1130/2

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

- tól

- ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

ALKALOMSZERÛEN

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
1.2

nagykereskedelem

8/2010
megnevezés

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
bor

9

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ÁLTALÁNOS FOGYASZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÕ SZÖVETKEZET

címe:

3355 KÁPOLNA, KOSSUTH ÚT 23.

székhelye:

3355 KÁPOLNA, KOSSUTH ÚT 23.
1002020145

cégjegyzékszáma:

9/2010

100398324711129

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.05.07.

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

9/2010

Üzlet elnevezése:

38.sz. COOP ABC

címe:

3263. DOMOSZLÓ, DEÁK FERENC TÉR 7.

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

100

helyrajzi száma:

Hétfõ

6:00 - tól

17:30 - ig

Kedd

6:00 - tól

17:30 - ig

Szerda

6:00 - tól

17:30 - ig

Csütörtök

6:00 - tól

17:30 - ig

Péntek

6:00 - tól

17:30 - ig

Szombat

6:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

7:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

9/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

9/2010
megnevezés

10

1.3

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

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)

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

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

11

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

DARÁZS KEVERÕ 2000 TAKARMÁNYELÕÁLLÍTÓ ÉS
KERESKEDELMI KFT.

címe:

5100 JÁSZBERÉNY, SZELEI ÚT 69.

székhelye:

5100 JÁSZBERÉNY, SZELEI ÚT 69.
1609006347

cégjegyzékszáma:

10/2010

126163274776113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.03.12.

módosítása:

megszûnése:

2004.04.30.

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

10/2010

Üzlet elnevezése:

DARÁZS TÁP

címe:

3263. DOMOSZLÓ, RÓZSA FERENC UTCA
2.

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

12

helyrajzi száma:

Hétfõ

10:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

12:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

12:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

10/2010
megnevezés

24

Palackos gáz

32

Állateledel, takarmány

12

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

VITIS SZÕLÕTERMESZTÕ ÉS ÉRTÉKESÍTÕ KFT.

címe:

3263 DOMOSZLÓ, DEÁK FERENC TÉR 12.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, DEÁK FERENC TÉR 12.
1009020896

cégjegyzékszáma:

11/2010

106467994711113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.04.23.

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:

ISKOLA BOLT

címe:

3263 DOMOSZLÓ, DEÁK FERENC TÉR 5.

alapterülete (m2):

11/2010
Nyitvatartás ideje

8

helyrajzi száma:

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

- tól

- ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

11/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

18

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

43

Emlék- és ajándéktárgy

13

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MÁTRAGYÖNGYE MEZÕGAZDASÁGI SZÖVETKEZET

címe:

3263 DOMOSZLÓ, DEÁK FERENC TÉR 12.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, DEÁK FERENC TÉR 12.
1002020123

cégjegyzékszáma:

12/2010

100624610161124

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.04.24.

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

12/2010

Üzlet elnevezése:

ILLÉS PINCE

címe:

3263 DOMOSZLÓ, PETÕFI SÁNDOR ÚT 57.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

Nyitvatartás ideje

300
1032

Hétfõ

8:30 - tól

15:00 - ig

Kedd

8:30 - tól

15:00 - ig

Szerda

8:30 - tól

15:00 - ig

Csütörtök

8:30 - tól

15:00 - ig

Péntek

8:30 - tól

15:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
1.2

nagykereskedelem

12/2010
megnevezés

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

14

bor

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ÉSZAKI PÉKSZAKI SÜTÕ- ÉS ÉLELMISZERIPARI ALAPANYAGOKAT
FORGALMAZÓ KFT.

címe:

3263 DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS UTCA 5.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS UTCA 5.
1009023606

cégjegyzékszáma:

13/2010

117648294638113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.07.02.

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

13/2010

Üzlet elnevezése:

VEGYES BOLT

címe:

3263 DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS UTCA
5.

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

16

helyrajzi száma:

Hétfõ

8:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

8:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

8:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

8:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

8:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

8:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

13/2010
megnevezés

1.3

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

1.7

Zöldség- és gyümölcs

15

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
21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ÁLTALÁNOS FOGYASZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÕ SZÖVETKEZET

címe:

3355 KÁPOLNA, KOSSUTH ÚT 23.

székhelye:

3355 KÁPOLNA, KOSSUTH ÚT 23.

cégjegyzékszáma:

1002020145

statisztikai szám:

15/2010

100398324711129

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.01.12.

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.

16

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

15/2010

42.sz. VEGYES ÜZLET

címe:

Nyitvatartás ideje

3263. DOMOSZLÓ, PETÕFI SÁNDOR ÚT 29.

alapterülete (m2):

74

helyrajzi száma:

Hétfõ

6:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

6:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

6:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

6:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

6:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

6:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

15/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

15/2010
megnevezés

1.3

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

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)

2
21

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék

17

sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MAGYAR POSTA ZRT. KELET-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI
IGAZGATÓSÁGA

címe:

4026 DEBRECEN, MÚZEUM UTCA 3.

székhelye:

4026 DEBRECEN, MÚZEUM UTCA 3.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

0110042463

16/2010

109012326411114

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.12.30.

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.

18

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

16/2010

POSTABOLT

címe:

Nyitvatartás ideje

3263. DOMOSZLÓ, DEÁK FERENC TÉR 6.

alapterülete (m2):

93

helyrajzi száma:

1123/2

Hétfõ

8:00 - tól

15:30 - ig

Kedd

8:00 - tól

15:30 - ig

Szerda

8:00 - tól

15:30 - ig

Csütörtök

8:00 - tól

15:30 - ig

Péntek

8:00 - tól

15:30 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Az üzlet 12:00 és 12:30 között zárva van.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

16/2010
megnevezés

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

43

Emlék- és ajándéktárgy

19

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

LÕRINCZ JÁNOS

címe:

3263 DOMOSZLÓ, VÖRÖSMARTY TÉR 13.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, VÖRÖSMARTY TÉR 13.

17/2010

cégjegyzékszáma:

643079655610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

EV-362893

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.05.23.

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

17/2010

Üzlet elnevezése:

BÜFÉ-FALATOZÓ /MOZGÓ BÜFÉ-KOCSI/

címe:

3263 DOMOSZLÓ, PETÕFI SÁNDOR ÚT 68.

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

8

helyrajzi száma:

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

- tól

- ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

17/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, 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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

LUKOVSZKI BÉLA

címe:

3263 DOMOSZLÓ, II.RÁKÓCZI FERENC UTCA 1.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, II.RÁKÓCZI FERENC UTCA 1.

18/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

644436895630231
ES-376204

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.09.30.

módosítása:

2008.12.22.

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:

18/2010

DRINKBÁR

címe:

Nyitvatartás ideje

3263 DOMOSZLÓ, ADY ENDRE UTCA 2.

alapterülete (m2):

30

helyrajzi száma:

1067/2

Hétfõ

12:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

12:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

12:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

12:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

12:00 - tól

23:00 - ig

Szombat

12:00 - tól

23:00 - ig

Vasárnap

12:00 - tól

23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

18/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

18/2010
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

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

22

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MOLNÁR IMRÉNÉ

címe:

3263 DOMOSZLÓ, KOSSUTH LAJOS ÚT 20.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, KOSSUTH LAJOS ÚT 20.

20/2010

cégjegyzékszáma:

479835225630231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-517039

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.07.28.

módosítása:

megszûnése:

2009.04.23.

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

20/2010

Üzlet elnevezése:

ARANYSZÕLÕ ITALBOLT

címe:

3263 DOMOSZLÓ, KOSSUTH LAJOS ÚT 20.

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

95

helyrajzi száma:

Hétfõ

6:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

6:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

6:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

6:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

6:00 - tól

23:00 - ig

Szombat

6:00 - tól

23:00 - ig

Vasárnap

6:00 - tól

23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

20/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

20/2010
megnevezés

23

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ÉDEN-MINI ZÖLDSÉG-GYÜMÜLCS KERESKEDELMI, TERMELÕ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

címe:

3263 DOMOSZLÓ, BEM APÓ UTCA 1/A.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, BEM APÓ UTCA 1/A.

cégjegyzékszáma:

1009027876

statisztikai szám:

21/2010

141130265131113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.01.02.

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.

24

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

ÉDEN-MINI ABC

címe:

3263 DOMOSZLÓ, KOSSUTH LAJOS ÚT
35/2.

alapterülete (m2):

45

helyrajzi száma:

385/2

21/2010
Nyitvatartás ideje
Hétfõ

6:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

6:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

6:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

6:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

6:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

6:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

7:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

21/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

21/2010
megnevezés

1.3

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor

25

pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

GOLD PIGLET KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT.

címe:

3200 GYÖNGYÖS, THÁN KÁROLY ÚT 2-4.

székhelye:

3200 GYÖNGYÖS, THÁN KÁROLY ÚT 2-4.
1009027947

cégjegyzékszáma:

22/2010

141471824722113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.03.03.

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:

HÚSBOLT

címe:

3263. DOMOSZLÓ, DEÁK FERENC TÉR
12/1.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

22/2010
Nyitvatartás ideje

37
331

Hétfõ

- tól

Kedd

7:00 - tól

17:00 - ig

- ig

Szerda

7:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

7:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

7:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

7:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

AZ ÜZLET 12:00 ÉS 14:00 ÓRA KÖZÖTT
ZÁRVA VAN.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

22/2010
megnevezés

26

1.5

Hús-és hentesáru

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SZALU KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

címe:

3263 DOMOSZLÓ, DOBÓ ÚT 8.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, DOBÓ ÚT 8.
1009021373

cégjegyzékszáma:

23/2010

111651104752113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.01.14.

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:

23/2010

SZALU KFT. ÉPÍTÕANYAG KERESKEDÉS

címe:

Nyitvatartás ideje

3263 DOMOSZLÓ, MEZÕ IMRE UTCA 2.

alapterülete (m2):

22

helyrajzi száma:

239

Hétfõ

8:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

8:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

8:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

8:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

8:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

8:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
3

23/2010
megnevezés

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

27

III / 2. Egyéb termékkörök

23/2010

sorszám

megnevezés

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

JUVENTUS-PANORÁMA VENDÉGLÁTÓIPARI KFT.

címe:

3300 EGER, CIFRAKAPU ÚT 102.

székhelye:

3300 EGER, CIFRAKAPU ÚT 102.
1009020413

cégjegyzékszáma:

26/2010

106431125629113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.09.28.

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:

DIÁK-KONYHA

címe:

3263. DOMOSZLÓ, II.RÁKÓCZI FERENC
UTCA 13.

alapterülete (m2):

26/2010
Nyitvatartás ideje

50

helyrajzi száma:

Hétfõ

7:00 - tól

15:00 - ig

Kedd

7:00 - tól

15:00 - ig

Szerda

7:00 - tól

15:00 - ig

Csütörtök

7:00 - tól

15:00 - ig

Péntek

7:00 - tól

15:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

26/2010
megnevezés

28

1.1

Meleg-, hideg étel

29

