POLGÁRMESTERI HIVATAL
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

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

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

FÖLDESSY ÉS TÁRSAI BT

címe:

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 32.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 32.
1106007294

cégjegyzékszáma:

7/2009

209892335248211

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

84/2001.

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.04.23.

módosítása:

megszûnése:

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

GAZDABOLT

címe:

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 36.

alapterülete (m2):

7/2009
Nyitvatartás ideje

60

helyrajzi száma:

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

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
7

nagykereskedelem

7/2009
megnevezés

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

2

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

30

Virág és kertészeti cikk

37

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ÁGOSTON ISTVÁNNÉ

címe:

2527 MÁRIAHALOM, KOSSUTH L. UTCA 11.

székhelye:

2527 MÁRIAHALOM, KOSSUTH L. UTCA 11.

10/2009

cégjegyzékszáma:

485911844711231

statisztikai szám:

93/2003.

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.12.10.

módosítása:

megszûnése:

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

címe:

alapterülete (m2):

10/2009

ZOLI ABC

Nyitvatartás ideje

2523 SÁRISÁP FÕ UTCA 65.

75

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

3

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

10/2009
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

10/2009
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)

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

4

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SRAMLI KFT

címe:

2523 SÁRISÁP, CSAPOSKÚT UTCA 2.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, CSAPOSKÚT UTCA 2.

11/2009

1109010160

cégjegyzékszáma:

133022232811211

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

98/2004.

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.08.04.

módosítása:

megszûnése:

2011.09.07.

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:

SRAMLI PRESSZÓ

címe:

2523 SÁRISÁP, SZABADSÁG TÉR 2.

alapterülete (m2):

11/2009
Nyitvatartás ideje

90

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

23:30 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

11/2009
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

11/2009
megnevezés

5

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

GULA IMRÉNÉ

címe:

2523 SÁRISÁP, MOLNÁRRÉT UTCA 7.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, MOLNÁRRÉT UTCA 7.

13/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

485602345225231
102/2005.

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.01.12.

módosítása:

2012.05.11.

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.

6

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

13/2009

MÉZGA PRESSZÓ

címe:

Nyitvatartás ideje

2523 SÁRISÁP, MOLNÁRRÉT UTCA 5.

alapterülete (m2):

80

helyrajzi száma:

Hétfõ

16:00 - tól

24:00 - ig

Kedd

16:00 - tól

24:00 - ig

Szerda

16:00 - tól

24:00 - ig

Csütörtök

16:00 - tól

24:00 - ig

Péntek

16:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

00:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

13/2009
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
1.2

nagykereskedelem

13/2009
megnevezés

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

7

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SZALKÓ-2005 KFT

címe:

2523 SÁRISÁP, MÁJUS 1 SOR 6.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, MÁJUS 1 SOR 6.

16/2009

1109010836

cégjegyzékszáma:

135061731591211

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

123/2007.

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.01.29.

módosítása:

megszûnése:

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

TÜZÉP

címe:

2523 SÁRISÁP, MALOM UTCA 44-46.

alapterülete (m2):

16/2009
Nyitvatartás ideje

150

helyrajzi száma:

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

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

16/2009
megnevezés

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

8

23

Háztartási tüzelõanyag

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SZABÓ LÁSZLÓ

címe:

2531 TOKOD, BÉKE UTCA 17.

székhelye:

2531 TOKOD, BÉKE UTCA 17.

23/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

484551094776231
20/1997.

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.14.

módosítása:

megszûnése:

2008.06.23.

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

23/2009

RENI VIRÁG

címe:

Nyitvatartás ideje

2523 SÁRISÁP FÕ UTCA 79.

alapterülete (m2):

25

helyrajzi száma:

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

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
1.12

23/2009
megnevezés

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

9

20

Illatszer, drogéria

30

Virág és kertészeti cikk

37

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

43

Emlék- és ajándéktárgy

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

VARGA MÁRTONNÉ

címe:

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 22.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 22.

27/2009

cégjegyzékszáma:

485236334722231

statisztikai szám:

33/1997.

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.19.

módosítása:

megszûnése:

2010.07.16.

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

címe:

alapterülete (m2):

27/2009

HÚSBOLT

Nyitvatartás ideje

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 22.

40

helyrajzi száma:

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

06:30 - tól

12:00 - ig

Szerda

06:30 - tól

15:30 - ig

Csütörtök

06:30 - tól

15:30 - ig

Péntek

06:30 - tól

15:30 - ig

Szombat

06:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

10

III / 2. Egyéb termékkörök

27/2009

sorszám

megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

Hal

1.7

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

1.11
32

Állateledel, takarmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

DOR-JO-KER KFT

címe:

2510 DOROG

, RÁKÓCZI UTCA 14.

székhelye:

2510 DOROG

, RÁKÓCZI UTCA 14.

cégjegyzékszáma:

28/2009

1109005277

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

111992524711113
115/2006.

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.05.29.

módosítása:

2015.10.20.

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:

28/2009

JOKER CSEMEGE

címe:

Nyitvatartás ideje

2523 SÁRISÁP FÕ UTCA 154.

alapterülete (m2):

,

145

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

19:30 - ig

Kedd

06:00 - tól

19:30 - ig

Szerda

06:00 - tól

19:30 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

19:30 - ig

Péntek

06:00 - tól

19:30 - ig

Szombat

06:00 - tól

13:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

28/2009
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

28/2009
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

1.8

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

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék

12

sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

VITEK KÁROLY

címe:

2523 SÁRISÁP, SZÕLHEGY UTCA 2.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, SZÕLHEGY UTCA 2.

29/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

488100104711231
95/2004.

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.02.24.

módosítása:

2008.09.24.

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.

13

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

29/2009

GYERMEKRUHA-JÁTÉK-100 FT-OS
TERMÉKEK

Üzlet elnevezése:

címe:

Nyitvatartás ideje

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 196-198.

alapterülete (m2):

46

helyrajzi száma:

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

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

29/2009
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)

5

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

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

16

Könyv

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

14

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

VIZESI PÉTER

címe:

2523 SÁRISÁP, ÁRPÁD UTCA 9.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, ÁRPÁD UTCA 9.

30/2009

cégjegyzékszáma:

485438759521231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

94/2004.

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.02.10.

módosítása:

megszûnése:

2008.09.29.

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:

PAPIR-JÁTÉK-AJÁNDÉKBOLT

címe:

2523 SÁRISÁP,

alapterülete (m2):

30/2009
Nyitvatartás ideje

39

helyrajzi száma:

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

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

30/2009
megnevezés

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

17

nagykereskedelem

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

15

18

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

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

49

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

59

SZÓRAKOZTATÓ-ELEKTRONIKAI CIKK JAVÍTÓ MÛHELY

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

TÓTH GYÖRGYNÉ

címe:

2523 SÁRISÁP, DIÓFA UTCA 19.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, DIÓFA UTCA 19.

32/2009

cégjegyzékszáma:

487502154711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

8/1997.

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.06.19.

módosítása:

megszûnése:

2008.09.25.

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

címe:

alapterülete (m2):

32/2009

MINI ABC

Nyitvatartás ideje

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 96.

50

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

15:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

15:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

15:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

15:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

15:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

16

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

32/2009
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

32/2009
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

1.7

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

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

17

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

FÖLDESSY TIVADAR JÓZSEF

címe:

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 32.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 32.

cégjegyzékszáma:

34/2009

485181894719231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

109/2005.

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.07.19.

módosítása:

megszûnése:

2008.09.24.

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:

KONYHAFELSZERLÉS ÉS MÉTERÁRU

címe:

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 36.

alapterülete (m2):

34/2009
Nyitvatartás ideje

20

helyrajzi száma:

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

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

34/2009
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)

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
18

24

Palackos gáz

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

START KFT

címe:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 123.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 123.

1/2013

1109001038

cégjegyzékszáma:

103945574729211

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.09.02.

módosítása:

megszûnése:

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

1/2013

START KFT

címe:

Nyitvatartás ideje

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 123.

alapterülete (m2):

307

helyrajzi száma:

1003

Hétfõ

05:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

13:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
8

1/2013
megnevezés

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

19

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

KANOVSZKI GERGÕ PÁL

címe:

2523 SÁRISÁP , HUNYADI UTCA 106.

székhelye:

2523 SÁRISÁP , HUNYADI UTCA 106.

cégjegyzékszáma:

1/2015

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

28008891

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.01.07.

módosítása:

megszûnése:

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

GE-KO HORGÁSZ ÉS ÁLLATELEDEL

címe:

2523 SÁRISÁP , FÕ UTCA 192-194.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

1/2015
Nyitvatartás ideje

50,2
59

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
4

nagykereskedelem

1/2015
megnevezés

állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik

20

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

First Line Hungary Kft.

címe:

2523 SÁRISÁP, Malom utca 5/A.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, Malom utca 5/A.

2/2015

1109019142

cégjegyzékszáma:

234920954791113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.05.28.

módosítása:

megszûnése:

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

Autósbolt

címe:

2523 SÁRISÁP, Malom utca 5/A.

alapterülete (m2):

2/2015
Nyitvatartás ideje

20

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
3

2/2015
megnevezés

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

21

