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

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

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

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Lukács Ferencné

címe:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 34.

székhelye:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 34.

1/2009

cégjegyzékszáma:

726895944778231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

4709945

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.18.

módosítása:

megszûnése:

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

Táp-takarmánybolt

címe:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 34.

alapterülete (m2):

1/2009
Nyitvatartás ideje

30

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

13:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

13:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
32

nagykereskedelem

1/2009
megnevezés

Állateledel, takarmány

2

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Gódor Ferenc

címe:

3016 Boldog, Hatvani út 59.

székhelye:

3016 Boldog, Hatvani út 59.

2/2009

cégjegyzékszáma:

479217914520231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

3909434

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.19.

módosítása:

megszûnése:

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

Gumiszerelés-centírozás

címe:

3016 Boldog, Hatvani út 59.

alapterülete (m2):

2/2009
Nyitvatartás ideje

80

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

13:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

13:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
49

nagykereskedelem

2/2009
megnevezés

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

3

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Zsámboki Gábor

címe:

3016 Boldog, Árpád út 13.

székhelye:

3016 Boldog, Árpád út 13.

4/2009

cégjegyzékszáma:

481210971598231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

4125093

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1998.04.21.

módosítása:

megszûnése:

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

Szikvíz üzem

címe:

3016 Boldog, Árpád út 13.

alapterülete (m2):

4/2009
Nyitvatartás ideje

36

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

19:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
1.3

nagykereskedelem

4/2009
megnevezés

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

4

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Varga és Társa 2000. Kft

címe:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 61.

székhelye:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 61.
1009024110

cégjegyzékszáma:

5/2009

119975311011113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

11997531

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.12.11.

módosítása:

megszûnése:

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

Feri Húsbolt

címe:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 61.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

5/2009
Nyitvatartás ideje

26
163

Hétfõ

00:00 - tól

00:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

13:30 - ig

Szerda

07:00 - tól

13:30 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

13:30 - ig

Péntek

07:00 - tól

13:30 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
1.5

nagykereskedelem

5/2009
megnevezés

Hús-és hentesáru

5

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Varga és Társa 2000. Kft.

címe:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 61.

székhelye:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 61.
1009024110

cégjegyzékszáma:

6/2009

119975311011113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

11997531

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.03.01.

módosítása:

megszûnése:

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

Hús-húsfeldogozó üzem

címe:

3016 Boldog, Tsz major

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

6/2009
Nyitvatartás ideje

120
1324

Hétfõ

00:00 - tól

00:00 - ig

Kedd

00:00 - tól

00:00 - ig

Szerda

00:00 - tól

00:00 - ig

Csütörtök

00:00 - tól

00:00 - ig

Péntek

00:00 - tól

00:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

X nagykereskedelem

6

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Petrovics Gusztávné

címe:

3016 Boldog, Turai út 3.

székhelye:

3016 Boldog, Turai út 3.

7/2009

cégjegyzékszáma:

480089035246231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

1965937

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.05.16.

módosítása:

megszûnése:

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

Tüzelõ és építõanyagtelep

címe:

3016 Boldog, Tabán út

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

7/2009
Nyitvatartás ideje

300
374/2

Hétfõ

07:30 - tól

16:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

16:00 - ig

Szerda

07:30 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

16:00 - ig

Péntek

07:30 - tól

16:00 - ig

Szombat

07:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

7/2009
megnevezés

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

23

Háztartási tüzelõanyag

24

Palackos gáz

7

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kovács Józsefné

címe:

3016 Boldog, Iskola út 11.

székhelye:

3016 Boldog, Iskola út 11.

8/2009

cégjegyzékszáma:

478407914782231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

2958351

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.09.06.

módosítása:

megszûnése:

2012.05.03.

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

Klári butik

címe:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

8/2009
Nyitvatartás ideje

15
192.

Hétfõ

00:00 - tól

00:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
4

8/2009
megnevezés

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

8

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magyar Posta

címe:

3016 Boldog, Hunyadi János út 2.

székhelye:

3546 Miskolc, Kazinczi út 16.

9/2009

0110042463

cégjegyzékszáma:

109012320000000

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.01.18.

módosítása:

megszûnése:

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

Postabolt

címe:

3016 Boldog, Hunyadi János út 2.

alapterülete (m2):

9/2009
Nyitvatartás ideje

50

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

15:30 - ig

Kedd

08:00 - tól

15:30 - ig

Szerda

08:00 - tól

15:30 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

15:30 - ig

Péntek

08:00 - tól

15:30 - ig

Szombat

00:00 - tól

00:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

9/2009
megnevezés

1.3

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

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

9

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Forest 2000 Kft

címe:

3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 5.

székhelye:

3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 5.

10/2009

1009025532

cégjegyzékszáma:

130734774639113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.03.01.

módosítása:

megszûnése:

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

Napocska ABC

címe:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 22.

alapterülete (m2):

10/2009
Nyitvatartás ideje

120

helyrajzi száma:

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

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

10/2009
megnevezés

1

dohánytermékek

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

10

III / 2. Egyéb termékkörök

10/2009

sorszám

megnevezés

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kepes Iván László

címe:

3000 Hatvan, , Vas Gereben út 10. I/3.

székhelye:

3000 Hatvan, Vas Gereben út 10. I/3.

12/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

480015595211231
4602556

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.06.30.

módosítása:

2015.03.18.

megszûnése:

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

11

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

12/2009

Iván és Viki Élelmiszer és Fotó Üzlet

címe:

Nyitvatartás ideje

3016 Boldog, Kossuth Lajos út HRSZ.:192

alapterülete (m2):

20

helyrajzi száma:

192

Hétfõ

06:00 - tól

13:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

13:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

13:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

13:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

13:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

12/2009
megnevezés

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru

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)

12

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Stumpf Istvánné

címe:

3016 Boldog, Ady Endre út 22.

székhelye:

3016 Boldog, Ady Endre út 22.

14/2009

cégjegyzékszáma:

480358804711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

4287904

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.05.11.

módosítása:

megszûnése:

2015.03.19.

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

Mini Market

címe:

3016 Boldog, Ady Endre út 22.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

14/2009
Nyitvatartás ideje

80
566

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:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

nagykereskedelem

14/2009
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

13

alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

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:

statisztikai szám:

1009024266

15/2009

125158554399113
12515855

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.06.23.

módosítása:

2015.08.24.

megszûnése:

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

14

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

15/2009

COOP ABC

címe:

Nyitvatartás ideje

3016 Boldog, Turai út 14.

alapterülete (m2):

200

helyrajzi száma:

796/1

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:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

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

nagykereskedelem

15/2009

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

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

15/2009
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

15/2009
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

Hal

15

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

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

16

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Palotai és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.

címe:

3016 Boldog, Turai út 16.

székhelye:

3016 Boldog, Turai út 16.

cégjegyzékszáma:

1009024266

statisztikai szám:

16/2009

125158554399113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.06.23.

módosítása:

megszûnése:

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

17

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

16/2009

Vegyesiparcikk bolt

címe:

Nyitvatartás ideje

3016 Boldog, Turai út 14.

alapterülete (m2):

80

helyrajzi száma:

796/1

Hétfõ

07:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
3

16/2009
megnevezés

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

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
9

16/2009
megnevezés

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24

Palackos gáz

18

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Fülöp Istvánné

címe:

3016 Boldog, Árpád út 32.

székhelye:

3016 Boldog, Árpád út 32.

17/2009

cégjegyzékszáma:

480120544711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

2785341

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.06.24.

módosítása:

megszûnése:

2014.04.15.

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

A MI BOLTUNK ÉLELMISZER-VEGYIÁRU

címe:

3016 Boldog, Árpád út 32.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

17/2009
Nyitvatartás ideje

40
945

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

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.
A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

nagykereskedelem

17/2009
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

19

alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Dédzs Kft.

címe:

1158 Budapest, Késmárk út 5. 8. em. 48.

székhelye:

1158 Budapest, Késmárk út 5. 8. em. 48.

cégjegyzékszáma:

20/2009

statisztikai szám:

0109921604

148224564771113
000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.08.24.

módosítása:

megszûnése:

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

20

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

20/2009

Ázsia üzlet

címe:

Nyitvatartás ideje

3016 Boldog, Hunyadi János út

alapterülete (m2):

30

helyrajzi száma:

341/2

Hétfõ

08:12 - tól

14:16 - ig

Kedd

08:12 - tól

14:16 - ig

Szerda

08:12 - tól

14:16 - ig

Csütörtök

08:12 - tól

14:16 - ig

Péntek

08:12 - tól

14:16 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök

20/2009

sorszám

megnevezés

4

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

43

Emlék- és ajándéktárgy

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Józsa Gyuláné

címe:

3016 Boldog, Hunyadi János út 1.

székhelye:

3016 Boldog, Hunyadi János út 1.

22/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

480095264778231
5318624

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.10.20.

módosítása:

megszûnése:

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

21

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

22/2009

Agrodiszkont

címe:

Nyitvatartás ideje

3016 Boldog, Hunyadi János út 1.

alapterülete (m2):

100

helyrajzi száma:

341/2

Hétfõ

07:30 - tól

18:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

18:00 - ig

Szerda

00:00 - tól

00:00 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

18:00 - ig

Péntek

07:30 - tól

18:00 - ig

Szombat

07:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

22/2009
megnevezés

3

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

6

növényvédõ szerek és hatóanyagaik

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
9

22/2009
megnevezés

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

11

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

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

26

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

27

Játékáru

32

Állateledel, takarmány

37

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

22

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Boldog-Pár Kft.

címe:

3016 Boldog, Béke út 104.

székhelye:

3016 Boldog, Béke út 104.

23/2009

1009027088

cégjegyzékszáma:

137672991587113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.12.27.

módosítása:

megszûnése:

2010.02.28.

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

300 Ft-os bolt

címe:

3016 Boldog, Hunyadi János út

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

23/2009
Nyitvatartás ideje

25
341/2

Hétfõ

08:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

13:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

13:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
7
43

nagykereskedelem

23/2009
megnevezés

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
Emlék- és ajándéktárgy

23

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Privát-98 BT.

címe:

3214 Nagyréde, Alsórét u. 13.

székhelye:

3214 Nagyréde, Alsórét u. 13.

1/2011

1006023237

cégjegyzékszáma:

202226664617212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.03.01.

módosítása:

megszûnése:

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

Liget italbolt

címe:

3016 Boldog, Hatvani út 2.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

1/2011
Nyitvatartás ideje

170
1139/1

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:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

1/2011
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

24

alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

PRIVÁT -98 BT

címe:

3214 Nagyréde, Alsórét út 13.

székhelye:

3214 Nagyréde, Alsórét út 13.

cégjegyzékszáma:

2/2011

1006023237

statisztikai szám:

202226664617212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.11.04.

módosítása:

megszûnése:

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

25

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

2/2011

Sport Sörözõ

címe:

Nyitvatartás ideje

3016 Boldog, Turai út 5.

alapterülete (m2):

80

helyrajzi száma:

Hétfõ

05:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

2/2011
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

2/2011
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.9

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

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

I. A kereskedõ
neve:

ZLEDITKER KFT.

címe:

3016 Boldog, Bartók Béla út 42.

székhelye:

3016 Boldog, Bartók Béla út 42.

3/2011

1009032551

cégjegyzékszáma:

237084864711113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.12.29.

módosítása:

megszûnése:

2014.01.15.

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

ÉLELMISZER ÜZLET

címe:

3016 Boldog, Hatvani út 2/B.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

3/2011
Nyitvatartás ideje

160
1141

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.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

nagykereskedelem

3/2011
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények
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