210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma: 1/2010.
2. a kereskedő neve: KISS JÁNOS
címe, illetve székhelye: 5668 NAGYBÁNHEGYES, KOSSUTH U. 27.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma: 20278031
4. a kereskedő statisztikai száma: 71703600 4711-231-04
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő –péntek: 6,00 – 12,00
szombat:

6,00 – 12,00

vasárnap:

7.00 - 10,00

13-18 óra,
13-14 óra
-

óra

5.2. címe, helyrajzi száma: 5668 NAGYBÁNHEGYES, KOSSUTH u.27. Hrsz: 298.
5.3. elnevezése: MARCSI VEGYESBOLT
5.4. alapterülete (m2); 80
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
1. Dohánytermékek
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:
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-gyümölcs
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
1.10. Tej, tejtermék ( vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb. )
1.11.Egyéb élelmiszer ( tojás, étolaj, margarin, zsír, olajos és egyéb magvak,
cukor, sók, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)
17. Újság, napilap, folyóirat, ( periodikus kiadvány)

18. Papír- és írószer
20. Illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
26. Sportszer, sporteszköz
27. Játékáru
32. Állateledel, takarmány
43. Emlék és ajándéktárgy
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); 8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 9. a kereskedelmi tevékenység :
megkezdésének időpontja:
módosításának időpontja: 2010.01.06.
megszűnésének időpontja: -

Nagybánhegyes, 2010. 01.06.

Tímár Istvánné
jegyző

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
1. a nyilvántartásba vétel száma;

2/2010.

2. a kereskedő neve: ZÁMBORI LÁSZLÓ
címe, illetve székhelye: 5836 DOMBEGYHÁZ, BÉKE U. 36/A.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 1001599828
4. a kereskedő statisztikai száma; 64844901-0162-231-04
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe: NAGYBÁNHEGYES, ERZSÉBET KNÉ. u.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység
egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése : 5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések,
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint; Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: Hétfőtől - vasárnapig: 10,00 – 19,00 óra
( nyitvatartási időben 1 óra ebédidő. )
7.2. az üzlet elnevezése: FAGYIZÓ
7.3. az üzlet alapterülete (m2), : 20
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
1.2 KÁVÉITAL, ALKOHOLMENTES ITAL
1.4 CUKRÁSZATI KÉSZÍTMÉNY
1.10 TEJ

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,
köztes alkoholtermék, dohánygyártmány. (aláhúzandó)
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), 9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30.
pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: VENDÉGLÁTÁS
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést:

nem

10.2. a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet,
zeneszolgáltatást, műsoros előadást, táncot rendezek:
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot:

nem
nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és
helyek szerinti bontásban); 12. a kereskedelmi tevékenység
megkezdésének időpontja: 2010.05.01.
módosításának időpontja: megszűnésének időpontja: -

Nagybánhegyes, 2010. 05.01.

Tímár Istvánné
jegyző

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. a nyilvántartásba vétel száma; 3/2010.

2. a kereskedő neve: FEHÉR CSABA
címe, illetve székhelye: 5668 NAGYBÁNHEGYES, KOSSUTH U. 137
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 2987598
4. a kereskedő statisztikai száma; 44731728-2-24

5. Az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfőtől csütörtökig, vasárnap: 6,00 – 24,00 óráig,
Péntek-szombat:

6,00 – 03,00 óráig.

5.2. címe, helyrajzi száma: 5668 NAGYBÁNHEGYES, KOSSUTH U.137.
5.3. elnevezése: „ CSABAGYÖNGYE ITALBOLT”
5.4. alapterülete (m2); 50
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
1. Dohánytermékek
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorka, stb.)
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), Vendéglátás
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); 8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát; -

9. a kereskedelmi tevékenység:
megkezdésének időpontja:
módosításának időpontja: 2010.09.17.
megszűnésének időpontja:

Az üzlet nyitvatartási idejének módosítását a nyilvántartáson átvezettem.

Nagybánhegyes, 2010.szeptember 17.

Tímár Istvánné
jegyző

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 4/2010.

2. a kereskedő neve:

SOVTYI JÁNOS

címe, illetve székhelye: 5600 BÉKÉSCSABA, Orosházi u. 25.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 5939551
4. a kereskedő statisztikai száma; 44269821473023104
adószáma:44269821-2-04
5. Az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfőtől - szombatig: 6,00 – 18,00 óráig,
vasárnap: 5.2. címe,helyrajzi száma:5668 NAGYBÁNHEGYES, ERZSÉBET KIRNÉ.U.HRSZ: 03/46
5.3. elnevezése:ÜZEMANYAG TÖLTŐ ÁLLOMÁS
5.4. alapterülete (m2); 6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
2. Dohánytermékek
22. Gépjármű-és motorkerékpár- üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz
gépjármű kenőanyag,- hűtőanyag és adalékanyag.
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru
24. Palackos gáz
27. Játékáru
30. Virág és kertészeti cikk
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és tartozék.
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), vendéglátás
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); -

8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát; 9. a kereskedelmi tevékenység:
megkezdésének időpontja: 2010.09.29.
módosításának időpontja:
megszűnésének időpontja:

Nagybánhegyes, 2010. szeptember 29.

Tímár Istvánné
jegyző

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység

1. a nyilvántartásba vétel száma; 1/2011.
2. a kereskedő neve: Szatmári István
címe, illetve székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Kossuth u. 26.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma: 21700554
4. a kereskedő statisztikai száma: 78318085477923104
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe: 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke, 5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység
egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése, 5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések,
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése; 6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint; üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: Hétfőtől péntekig: 8-12, 13-16 óra
Szombat:

8-12 óra

7.2. az üzlet elnevezése: BOGI-DURI
7.3. az üzlet alapterülete (m2):

30 nm

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, 7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
46. Használt textil, ruházati cikk.
3. Textil ( szövet, ruházati méterárú, háztartási textiltermák, lakástextília,
ágynemű, asztalterítő,törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg
készítéséhez szükséges alapanyag, rövidárú, tű, varrócérna,gomb, stb.)

4.

Ruházat ( gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeárú,

ruházati kiegészítők.)
5. Babatermék ( csecsemő-kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,
babaágy, babaápolási cikk, stb.)
6. Lábbeli-és bőrárú

57: Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék 8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; 9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), 9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30.
pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat, 9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést: nem
10.2. a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet; nem
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és
helyek szerinti bontásban); 12. a kereskedelmi tevékenység
megkezdésének időpontja: 2011. február 11.
módosításának időpontja: megszűnésének időpontja: -

Nagybánhegyes, 2010.02.14.

Tímár Istvánné
jegyző

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység

1. a nyilvántartási száma;

69/2006.

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Koczúr Katalin
5668 Nagybánhegyes, Erzsébet kirné.u. 32.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 12043765
4. a kereskedő statisztikai száma; 64852685-4776-231-04
5. a kereskedelmi tevékenység helye: 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet kirné.u. 32
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe: 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet kirné.u. 32
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke, 5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység
egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése, 5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések,
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése; 6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint; 7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:
Hétfő: Kedd – péntek : 15.00-18.00 –ig
Szombat : 8.00-11.00 ig
Vasárnap: 7.2. az üzlet elnevezése: IRISZ
7.3. az üzlet alapterülete (m2), : 18 nm
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, 7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja;
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
4. Fehérnemű kiskereskedelem 477106
6. Lábeli-és bőrárú kiskereskedelem 477201
30. Virág.- koszorú – dísznövény – kiskereskedelem

477601

43. Ajándéktárgy kiskereskedelem

477813

45. Művirág- kiskereskedelem 477815
8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,
köztes alkoholtermék, dohánygyártmány: 9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), 9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30.
pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat, 9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést: nem
10.2. a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem
11. A kért változások felsorolása:
4. Fehérnemű kiskereskedelem 477106
4. Felsőruházati, munkaruha- kiskereskedelem477102
6. Lábeli-és bőrárú kiskereskedelem 477201
12. A kereskedelmi tevékenység :
megkezdésének időpontja: 2006.10.12.
módosításának időpontja: 2011.06.21.
megszűnésének időpontja: -

Nagybánhegyes, 2011. június 21..

Tímár Istvánné
jegyző

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
1. a nyilvántartási száma;

3/2011.

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Szilágyi János
5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 72.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 24297083
4. a kereskedő statisztikai száma; 60884486-4711-231-04
5. a kereskedelmi tevékenység helye: 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet kir. né. u.
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe: 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet kir. né.u.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység
egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése: 5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések,
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint; Üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:
Hétfő:

De: 8.00 – 12.00

Du: 13.00 – 17.00

Kedd :

De: 8.00 – 12.00

Du: 13.00 – 17.00

Szerda::

De: 8.00 – 12.00

Du: 13.00 – 17.00

Csütörtök: De: 8.00 – 12.00

Du: 13.00 – 17.00

Péntek:

De: 8.00 – 12.00

Du: 13.00 – 17.00

Szombat:

De: 8.00 – 12.00

Du: Zárva

Vasárnap:

Zárva

7.2. az üzlet elnevezése: SZISZI VEGYESKER
7.3. az üzlet alapterülete (m2), : 35
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, 7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes- és szeszesital
1.9 Édességáru
3. Textil
4. Ruházat
6. Lábeli-és bőrárú
7. Bútor lakberendezés, háztartási felsz. Világítástechnika
18. Papír- írószer
20. Illatszer drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
25. Óra –és ékszer
26. Sportszer, sporteszközök
30. Virág.- és kertészeti cikk
42. Díszműáru
43. Emlék és ajándéktárgy
45. Kreatív- hobbi és dekorációs termék
46. Használtcikk
Módosított termékek köre:
-27. Játékáru
- 37. Mezőgazdasági tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép, felszerelés,
vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg.
8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,
köztes alkoholtermék, dohánygyártmány: 9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), 9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30.
pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat, 10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést: nem
10.2. a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem
12. A kereskedelmi tevékenység : megkezdésének időpontja: 2011.06.30.
módosításának időpontja: 2012. május 15.
szüneteltetés időpontja: 2012.11.05.
Nagybánhegyes, 2012. május 15.

Kovács Éva
jegyző

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. A nyilvántartásba vétel száma; 2/2011.

2. A kereskedő neve: SARUS ZOLTÁN
címe, illetve székhelye: 5668 NAGYBÁNHEGYES, István király u. 63.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 7100187
4. a kereskedő statisztikai száma; 63692897-2-24

5. Az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfőtől - vasárnapig: 6,00 – 22,00 óráig,
5.2. címe, helyrajzi száma: 5668 NAGYBÁNHEGYES, Erzsébet királyné u. 362. hrsz
5.3. elnevezése: „ SÖRÖZŐ”
5.4. alapterülete (m2); 36
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
1. Dohányáru, dohánytermék
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorka, stb.)
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), Vendéglátás
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); -

8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát; 9. a kereskedelmi tevékenység:
megkezdésének időpontja: 2011.06.30.
módosításának időpontja:
megszűnésének időpontja: 2011.08.31.

Nagybánhegyes, 2011. június 30.

Tímár Istvánné
jegyző

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
1. a nyilvántartásba vétel száma;

4/2011.

2. a kereskedő neve: Kocsis István
címe, illetve székhelye: 5668 Nagybánhegyes, Medgyesi u.24.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 04188403
4. a kereskedő statisztikai száma; 44238878-4941-231-04
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe: NAGYBÁNHEGYES,
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: Nagybánhegyes
község egész területe
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység
egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése : 5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések,
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint; Mozgóárúsítás utján folytatott ker. tev.
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: 7.2. az üzlet elnevezése: 7.3. az üzlet alapterülete (m2), :7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
14. Vasáru, barkács és építési anyag
15. Szaniteráru
23. Háztartási tüzelőanyag

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,
köztes alkoholtermék, dohánygyártmány. (aláhúzandó)
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), 9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30.
pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést:

nem

10.2. a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet,
zeneszolgáltatást, műsoros előadást, táncot rendezek:
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot:

nem
nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és
helyek szerinti bontásban); 12. a kereskedelmi tevékenység
megkezdésének időpontja: 2011. 08. 11.
módosításának időpontja: megszűnésének időpontja: -

Nagybánhegyes, 2011.08.11.

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. A nyilvántartásba vétel száma; 5/2011.

2. A kereskedő neve: Szák Kocsis Mihály
címe, illetve székhelye: 5668 NAGYBÁNHEGYES, István király u. 3.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 2090280
4. a kereskedő statisztikai száma; 62229443-2-24

5. Az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfőtől - vasárnapig: 6,00 – 22,00 óráig,
5.2. címe, helyrajzi száma: 5668 NAGYBÁNHEGYES, Erzsébet királyné u. 362. hrsz
5.3. elnevezése: „ NIMRÓD” SÖRÖZŐ
5.4. alapterülete (m2); 36
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
1. Dohányáru, dohánytermék
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorka, stb.)
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), Vendéglátás
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); -

8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát; 9. a kereskedelmi tevékenység:
megkezdésének időpontja: 2011.09.01.
módosításának időpontja:
megszűnésének időpontja:

Nagybánhegyes, 2011. augusztus 29.

Tímár Istvánné
jegyző

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. A nyilvántartásba vétel száma: 1/2012.

2. A kereskedő neve: Bánhegyesi Pizza Bt.
címe, illetve székhelye: 5668 NAGYBÁNHEGYES, Rákóczi u. 8.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 04-06-009016
4. a kereskedő statisztikai száma; 23797235-5610-212-04

5. Az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: - zárva
Kedd:

15 - től – 22 – ig

Szerda:

15 – től – 22 – ig

Csütörtök: 15 – től – 22 – ig
Péntek:

15 – től – 22 – ig

Szombat:

14 – től – 01 – ig

Vasárnap: 15 – től – 01 – ig

5.2. címe, helyrajzi száma: 5668 NAGYBÁNHEGYES, Rákóczi u. 8. hrsz: 799/3
5.3. elnevezése: PIZZÉRIA
5.4. alapterülete (m2); 118
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma :
2. Dohányáru, dohánytermék
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:
1.1 Meleg-hideg étel
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.11 Egyéb élelmiszer

6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), Vendéglátás
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); 8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát; 9. a kereskedelmi tevékenység:
megkezdésének időpontja: 2012. január 11.
módosításának időpontja: megszűnésének időpontja: -

Nagybánhegyes, 2012. január 11.

Kovács Éva
jegyző

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. A nyilvántartásba vétel száma: 2/2012

2. A kereskedő neve: Bada András
címe, illetve székhelye: 5668 NAGYBÁNHEGYES, Petőfi u. 35.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 914632
4. a kereskedő statisztikai száma; 61864151

5. Az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő:

8-12 - 13-16

Kedd:

8-12 - 13-16

Szerda:

8-12 - 13-16

Csütörtök: 8-12 - 13-16
Péntek:

8-12 - 13-16

Szombat:

8-12

Vasárnap: 5.2. címe, helyrajzi száma: 5668 NAGYBÁNHEGYES, Petőfi u. 35.
5.3. elnevezése: GAZDABOLT
5.4. alapterülete (m2); 35
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma :
Növényvédő szerek és hatóanyagai
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:
37.

Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer,

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép ( pincegazdasági
felszerelés, vetőmag, tápszer, kötöző fonal, zsineg stb. )

6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése; -

7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), Vendéglátás
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); 8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát; 9. a kereskedelmi tevékenység:
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: 2012.04.02.
megszűnésének időpontja: -

Nagybánhegyes, 2012. április 2.

Kovács Éva
jegyző

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. A nyilvántartásba vétel száma: 3/2012

2. A kereskedő neve: Dobsa Gáborné
címe, illetve székhelye: 5668 NAGYBÁNHEGYES, Kossuth u. 65.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 10631273
4. a kereskedő statisztikai száma; 64591830-5250-231-04

5. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
5.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
5.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); 6. A módosított termékek köre:
- 1.9 Fagylalt és jégkrém
7. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát; 8. a kereskedelmi tevékenység:
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: 2012. 04.27.
megszűnésének időpontja: -

Nagybánhegyes, 2012. április 27.

Kovács Éva
jegyző

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
1. a nyilvántartásba vétel száma;

4/2012.

2. a kereskedő neve: Demkó Gergely
címe, illetve székhelye: 5668 Nagybánhegyes, Medgyesi u. 15.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 22182032
4. a kereskedő statisztikai száma; 60698980-5610-231-04
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe: NAGYBÁNHEGYES,
5.2. mozgóárusítás esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Nagybánhegyes község egész területe
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység
egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése : 5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések,
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint; Mozgóárúsítás útján folytatott ker. tev.
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: 7.2. az üzlet elnevezése: 7.3. az üzlet alapterülete (m2), :7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja;
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital.
1.3 Dobozos, ill. palackozott alkoholmentes- és szeszesital.
1.9 Édességáru
1.10 Egyéb élelmiszer

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék,
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység
jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), 9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30.
pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
10. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és
helyek szerinti bontásban); 11. a kereskedelmi tevékenység
megkezdésének időpontja: 2012.04.27.
módosításának időpontja: megszűnésének időpontja: -

Nagybánhegyes, 2012.04.27.

