Boldog Községi Önkormányzat
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Boldog-Pár Kft.

címe:

3016 Boldog, Béke út 104.

székhelye:

3016 Boldog, Béke út 104.

cégjegyzékszáma:

2/2010

1009027088

137672991587113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.03.01.

módosítása:

2011.03.23.

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2010

3016 Boldog, Kossuth út 38.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

2/2010
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

2/2010
megnevezés

3

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

6

Lábbeli- és bõráru

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25

Óra- és ékszer

26

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

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

38

Fotócikk

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46

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

III / 3. Üzletek

2/2010

3016 Boldog, Kossuth út 38. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
3

Üzlet elnevezése:

300 ft-os Bolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

50

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

2010.03.01.

Hétfõ

08:00 - tól

16:30 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:30 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:30 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:30 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
hétfõtól péntekig:
8-11.30
14-16.30

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Palotai és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.

címe:

3016 Boldog, Turai út 16.

székhelye:

3016 Boldog, Turai út 16.

cégjegyzékszáma:

1009024266

statisztikai szám:

3/2010

125158554399113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.06.23.

módosítása:

2015.08.24.

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2010

3016 Boldog, Turai út 14.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

hús és hentesáru,hal;tej, tejtermék;
meleg-hideg étel (helyben sütött grillcsirke, fornetti termékek)
cukrászati készítmény, édesipari termék
19.1/3401/0004/2010. sz. határozat, kiadta: HM.MgSzakig. Hivatal, kelte 2010.10.04.;
érvényes a visszavonásig

5

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

3/2010
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

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)

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)

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

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
6

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10

Audió- és videóberendezés

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

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru

28

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

32

Állateledel, takarmány

38

Fotócikk

39

Optikai cikk

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek

3/2010

3016 Boldog, Turai út 14. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

7

Üzlet elnevezése:

COOP ABC

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

200

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

2010.08.02.

Hétfõ

05:30 - tól

19:00 - ig

Kedd

05:30 - tól

19:00 - ig

Szerda

05:30 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

05:30 - tól

19:00 - ig

Péntek

05:30 - tól

19:00 - ig

Szombat

05:30 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

PRIVÁT -98 BT

címe:

3214 Nagyréde, , Alsórét út 13.

székhelye:

3214

cégjegyzékszáma:

1/2011

Nagyréde, Alsórét út 13.
1006023237

statisztikai szám:

202226660000000

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.03.01.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2011

3016 Boldog, Hatvani út 2.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

1/2011

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2011
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
9

1.9
2

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

III / 2. Jövedéki termékek

1/2011

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

1/2011

3016 Boldog, Hatvani út 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Liget Italbolt

alapterülete (m2):
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

Nyitvatartás ideje

170
100

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

2011.03.01.

Hétfõ

04:30 - tól

22:00 - ig

Kedd

04:30 - tól

22:00 - ig

Szerda

04:30 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

04:30 - tól

22:00 - ig

Péntek

04:30 - tól

01:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

01:00 - ig

Vasárnap

05:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Privát -98 BT

címe:

3214 Nagyréde, Alsórét út 13.

székhelye:

3214 Nagyréde, Alsórét út 13.

3/2011

1006023237

cégjegyzékszáma:

202226664617212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.11.04.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2011

3016 Boldog, Turai út 5.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

3/2011
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X

Igen

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

3/2011

sorszám

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SIRAK-SZER KFT.

címe:

2194 TURA, Kenderföld út 14.

székhelye:

2194 TURA, Kenderföld út 14.

cégjegyzékszáma:

5/2011

1309143499

statisztikai szám:

231032384399113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.11.16.

módosítása:

2015.02.27.

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

5/2011

3016 Boldog, Külterület hrsz.: 052/6
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

5/2011

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

Kiskereskedelem
Vendéglátás

X Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

5/2011
megnevezés

15

Szaniteráru

23

Háztartási tüzelõanyag

59

Fûrészáru forgalmazása
13

III / 3. Üzletek

5/2011

3016 Boldog, Külterület hrsz.: 052/6 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

BOLDOGI FATELEP

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

9400

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

2015.03.02.

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Vasárnap zárva

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ZLEDITKER KFT

címe:

3016 Boldog, Bartók Béla út 42.

székhelye:

3016 Boldog, Bartók Béla út 42.

cégjegyzékszáma:

6/2011

1009032551

statisztikai szám:

237084864711113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.12.07.

módosítása:

2014.01.15.

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

6/2011

3016 Boldog, Hatvani út 2/B.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

6/2011

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

6/2011
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
15

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)

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)

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)

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

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

34

Szexuális termék

III / 2. Jövedéki termékek

6/2011

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ

16

köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

6/2011

3016 Boldog, Hatvani út 2/B. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

CBA Élelmiszer üzlet

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

160

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

2011.12.07.

Hétfõ

06:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

12:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

12:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hétfõtõl péntekig:14.00-18.00.

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Nagy és Vasas KFT.

címe:

2252 Tóalmás, Szabadság út 36.

székhelye:

2252 Tóalmás, Szabadság út 36.

cégjegyzékszáma:

1/2012

1309147031

statisztikai szám:

233491311071113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.01.18.

módosítása:

2012.02.07.

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2012

3016 Boldog, Szabadság út 29.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

1/2012

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.8

1/2012
megnevezés

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

III / 3. Üzletek

1/2012

3016 Boldog, Szabadság út 29. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
18

Üzlet elnevezése:

FLÓRIÁN KERESKEDÉS

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

60

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

2012.01.18.

Hétfõ

05:00 - tól

10:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

10:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

10:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

10:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

10:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kovács Józsefné

címe:

3016 Boldog, Kossuth út hrsz.: 192.

székhelye:

3016 Boldog, Kossuth út 192.

2/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

478407914782231
2958351

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.02.15.

módosítása:

megszûnése:

2012.03.07.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2012

3016 Boldog, Kossuth Lajos út hrsz.. 192/C
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

2/2012

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

2/2012
megnevezés

3

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

4

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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5

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

6

Lábbeli- és bõráru

III / 3. Üzletek

2/2012

3016 Boldog, Kossuth Lajos út hrsz.. 192/C kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Kata Turkáló

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

46

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

2012.02.15.

Hétfõ

08:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

12:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

12:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

hétfõtõl péntekig: délután 14-17 óráig

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kovács Józsefné

címe:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 192. hrsz

székhelye:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 192. hrsz

4/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

478407914782231
2958351

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.09.06.

módosítása:

2012.05.03.

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

4/2012

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 192. hrsz
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

4/2012

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

4/2012
megnevezés

3

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

4

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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6

Lábbeli- és bõráru

46

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

III / 3. Üzletek

4/2012

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 192. hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Klári Butik

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

12

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

Hétfõ

08:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

12:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

12:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

hétfõtõl péntekig délután: 14.00-16.00

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bódi Tamás

címe:

3016 Boldog, Virág út 25.

székhelye:

3016 Boldog, Virág út 25.

5/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

656001994779231
16625174

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.06.18.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

5/2012

3016 Boldog, Virág út 7.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

5/2012

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
46

5/2012
megnevezés

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

III / 3. Üzletek

5/2012

3016 Boldog, Virág út 7. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
24

Üzlet elnevezése:

ARANYKACAT TURI

alapterülete (m2):

15

Nyitvatartás ideje

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

2012.06.18.

Hétfõ

08:00 - tól

11:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

11:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

11:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

11:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

11:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

hétfõtõl péntekigdélután 14.00-17.00-ig
vasárnap zárva

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Illés Lajos

címe:

3016 Boldog, Hatvani út 72.

székhelye:

3016 Boldog, Hatvani út 72.

6/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

782819365610231
29435886

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.09.03.

módosítása:

2014.03.17.

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

6/2012

Berecz Antal Általános Iskola; 3016 Boldog, Árpád út 23.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

6/2012

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

6/2012
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
26

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)

18

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

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek

6/2012

Berecz Antal Általános Iskola; 3016 Boldog, Árpád út 23. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Iskola Büfé Magdi néni büféje

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

8

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

2012.09.03.

Hétfõ

07:00 - tól

12:30 - ig

Kedd

07:00 - tól

12:30 - ig

Szerda

07:00 - tól

12:30 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

12:30 - ig

Péntek

07:00 - tól

12:30 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

27

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kovács Józsefné

címe:

3016 Boldog, Iskola út 11.

székhelye:

3016 Boldog, Iskola út 11.

1/2013

cégjegyzékszáma:

478407914782231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

2958351

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.05.13.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2013

3016 Boldog, Kossuth Lajos út hrsz. 192/B
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

1/2013
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

1/2013

sorszám

megnevezés

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)

1.11

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

III / 3. Üzletek

1/2013

3016 Boldog, Kossuth Lajos út hrsz. 192/B kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Zöldség-Gyümölcs

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

26

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

2013.05.13.

Hétfõ

07:30 - tól

12:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

12:00 - ig

Szerda

07:30 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

12:00 - ig

Péntek

07:30 - tól

12:00 - ig

Szombat

07:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Hétfõtõl péntekig délután:14.00-18.00

29

Üzlet elnevezése:

Zöldség Gyümölcs

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

26

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

2013.05.13.

Hétfõ

07:30 - tól

12:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

12:00 - ig

Szerda

07:30 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

12:00 - ig

Péntek

07:30 - tól

12:00 - ig

Szombat

07:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Hétfõtõl péntekig délután:14.00-18.00

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kátai Dániel

címe:

3016 Boldog, Cinka Panna út 5

székhelye:

3016 Boldog, Cinka Panna út 5.

4/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

663460214781231
34172055

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.09.18.

módosítása:

megszûnése:

2014.11.18.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

4/2013

3016 Boldog, Hunyadi út - Kossuth L. út által határolt terület, a piaci árusításra kijelölt közterület
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

4/2013

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

közterületi értékesítés

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

4/2013
megnevezés

1.7

Zöldség- és gyümölcs

30

Virág és kertészeti cikk

31

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Stumpf István

címe:

3016 Boldog, Ady Endre út 22.

székhelye:

3016 Boldog, Ady Endre út 22.

1/2014

cégjegyzékszáma:

664340415610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

34985100

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.03.05.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2014

3016 Boldog, Közterület- Mozgóárusítás büfékocsival
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

1/2014
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2014
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

III / 2. Jövedéki termékek

1/2014

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Fülöp Istvánné

címe:

3016 Boldog, Árpád út 32.

székhelye:

3016 Boldog, Árpád út 32.

2/2014

cégjegyzékszáma:

480120544711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

2785341

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.06.24.

módosítása:

2014.04.15.

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2014

3016 Boldog, Árpád út 32.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete: 40
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma: 6
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

X

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2014
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

2/2014
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

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)

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32

Állateledel, takarmány

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
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III / 3. Üzletek

2/2014

3016 Boldog, Árpád út 32. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

A MI BOLTUNK ÉLELMISZER-VEGYIÁRU

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

06:00 - tól

17:30 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:30 - ig

Szerda

06:00 - tól

17:30 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

17:30 - ig

40

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

Péntek

06:00 - tól

17:30 - ig

Szombat

06:00 - tól

11:30 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
Nyári és téli nyitvatartás az idõszámítás szerint.
A téli idõszámításnál a nyitvatartás hétfõtõl péntekig: 06-17. óráig.
A szombati nap mindkettõnél azonos.

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Stumpf Istvánné

címe:

3016 Boldog, Ady Endre út 22.

székhelye:

3016 Boldog, Ady Endre út 22.

3/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

480358804711231
4287904

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.05.11.

módosítása:

2015.03.19.

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2014

3016 Boldog, Ady Endre út 22.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

3/2014

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2014
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru
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1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

32

Állateledel, takarmány

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

III / 2. Jövedéki termékek

3/2014

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

3/2014

3016 Boldog, Ady Endre út 22. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

38

Üzlet elnevezése:

Mini Market

alapterülete (m2):

80

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

06:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Püspöki Tamás

címe:

3000 Hatvan, Szabadság út 25.

székhelye:

3000 Hatvan, Szabadság út 25.

4/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

665154295630231
35574481

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.05.15.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

4/2014

3016 Boldog, Turai út 4.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

4/2014

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

4/2014
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.9

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

4/2014

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

4/2014

3016 Boldog, Turai út 4. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Italbolt

alapterülete (m2):
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

Nyitvatartás ideje
90
20

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

2014.05.15.

Hétfõ

05:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

05:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

41

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Tóth Jánosné

címe:

3016 Boldog, Béke út 104.

székhelye:

3016 Boldog, Béke út 104.

5/2014

cégjegyzékszáma:

667285354719231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

38239482

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.07.24.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

5/2014

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 192/D hrsz
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete: 25
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma: 4
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

X

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

5/2014
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

5/2014
megnevezés

3

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

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25

Óra- és ékszer

26

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

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

38

Fotócikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek

5/2014

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 192/D hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

300 Ft-os Bolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

30

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

2014.07.24.

Hétfõ

07:30 - tól

11:30 - ig

Kedd

07:30 - tól

11:30 - ig

Szerda

07:30 - tól

11:30 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

11:30 - ig

Péntek

07:30 - tól

11:30 - ig

Szombat

07:30 - tól

11:30 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
délután 14.00-16.00 óráig

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kompolti Józsefné

címe:

3016 Boldog, Ady Endre út 32.

székhelye:

3016 Boldog, Ady Endre út 32.

6/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

749518190163231
38020694

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.09.29.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

6/2014

Helyi piacon,az árusításra kijelölt napokon (kedd, péntek) illetve a 3016 Boldog, Ady Endre út 32.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

6/2014

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

6/2014
megnevezés

1.7

Zöldség- és gyümölcs

30

Virág és kertészeti cikk

59

koszorú, mécses, gyertya
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

6/2014
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem

közvetlen értékesítés

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

6/2014

sorszám

megnevezés

1.7

Zöldség- és gyümölcs

30

Virág és kertészeti cikk

59

koszorú, mécses, gyertya

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bódi Boldizsár

címe:

3016 Boldog, Béke út 65.

székhelye:

3016 Boldog, Béke út 65.

7/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

481311824789231
35742087

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.11.05.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

7/2014

3016 Boldog, Piaci árusításra kijelölt terület, kedd és péntek
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

7/2014

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

7/2014
megnevezés

30

Virág és kertészeti cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

59

Mécses, koszorú
47

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

BONUS BOOTY Kft

címe:

1171 Budapest, Törpegém u. 14/5.

székhelye:

1171 Budapest, Törpegém u. 14/5.

cégjegyzékszáma:

1/2015

0109949392

230231676619113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.03.25.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2015

3016 Boldog
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Turai út; Sport út; Pacsirta út; Ady Endre út; Honvéd út; Szabadság út; Iskola út; Tabán út; Virág út; Zrínyi út;
Petõfi út és tér ; Kossuth Lajos út; Rákóczi út; Hunyadi út, Hatvani út; Béke út; Bartók Béla út; Árpád út;
Vasvári Pál út; Táncsics Mihály út; Erkel Ferenc út; József Attila út, Olimpia út; Munkácsy Mihály út; Dózsa
György kívüli
út
Üzleten
kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

1/2015
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2015
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)
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Suha Zsaklin

címe:

3016 Boldog, Cinka Panna út 5.

székhelye:

3016 Boldog, Cinka Panna út 5.

2/2015

cégjegyzékszáma:

670324224721231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

42653483

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.04.16.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2015

3016 Boldog, piaci árusításra kijelölt terület-kedden és pénteken
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

2/2015
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem

közterületi értékesítés

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

2/2015

sorszám

megnevezés

1.7

Zöldség- és gyümölcs

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ADRI TRAFIK BT.

címe:

3016 Boldog, Hunyadi J. út hrsz.: 341/2.

székhelye:

3016 Boldog, Hunyadi J. út hrsz.: 341/2.

cégjegyzékszáma:

3/2015

statisztikai szám:

1006027256

243681624726212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.05.29.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2015

3016 Boldog, Hunyadi J. út hrsz.: 341/2.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

3/2015

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2015
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 3. Üzletek

3/2015

3016 Boldog, Hunyadi J. út hrsz.: 341/2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

ADRI-FAGYI

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

12

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

2015.05.29.

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

20:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

14:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

idõszakos nyitvatartás:
május 01-tõl november 30-ig

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Zsámboki Arnold

címe:

3016 Boldog, Petõfi Sándor út 5.

székhelye:

3016 Boldog, Petõfi Sándor út 5.

4/2015

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

671445544719231
43598486

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.07.22.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

4/2015

3016 Boldog, Petõfi Sándor út 3.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

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

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

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

4/2015

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

4/2015
megnevezés

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
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7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

25

Óra- és ékszer

26

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

27

Játékáru

46

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

50

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

III / 3. Üzletek

4/2015

3016 Boldog, Petõfi Sándor út 3. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Autó és Otthon Stílus

alapterülete (m2):
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Nyitvatartás ideje

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

2015.07.22.

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

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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