Zánka község Önkormányzata
............................................................................................
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:

Borné Szabó Erika

címe:

8251 Zánka, Naplemente u. 15.

székhelye:

8251 Zánka, Naplemente u. 15.

1/2010

cégjegyzékszáma:

600452585610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-529968

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.05.

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:

JEGESMEDVE SÖRÖZÕ

címe:

8251 Zánka, Rákóczi u. 71.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

1/2010
Nyitvatartás ideje

56 m2
576/3

Hétfõ

09:00 - tól

24:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

24:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

24:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

24:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

1/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

1/2010
megnevezés

2

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

1.9

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

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bujákiné Hoffmann Orsolya

címe:

8272 Tagyon, Petõfi u. 17.

székhelye:

8272.Tagyon, Petõfi u. 17.

cégjegyzékszáma:

3/2010

statisztikai szám:

ES-473567

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.05.

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.
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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

3/2010

STOP-SHOP ÍRÓSZER

címe:

Nyitvatartás ideje

8251. Zánka, Rákóczi u. 52.

alapterülete (m2):

60 m2

helyrajzi száma:

834

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:

Vasárnap : zárva

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

3/2010
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

3/2010
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)

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

11

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

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

26

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

27

Játékáru

43

Emlék- és ajándéktárgy
4

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szabadiné Szabó Erika

címe:

8251 Zánka, Glóbusz u. 3.

székhelye:

8251 Zánka, Rákóczi u. 19.

5/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

ES-395208

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.05.

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:

5/2010

ER-CSAVAR BARKÁCSBOLT

címe:

Nyitvatartás ideje

8251 Zánka, Rákóczi u. 19.

alapterülete (m2):

25 m2

helyrajzi száma:

117.

Hétfõ

07:30 - tól

16:30 - ig

Kedd

07:30 - tól

16:30 - ig

Szerda

07:30 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

16:30 - ig

Péntek

07:30 - tól

16:30 - ig

Szombat

07:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Vasárnap: szünnap

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

5/2010
megnevezés

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

3

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek
5

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

5/2010
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)

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

8

Hangszer

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10

Audió- és videóberendezés

11

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

12

Telekommunikációs cikk

13

Festék, lakk

15

Szaniteráru

16

Könyv

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

23

Háztartási tüzelõanyag

25

Óra- és ékszer

26

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

27

Játékáru

28

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

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

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)

38

Fotócikk
6

39

Optikai cikk

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46

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

50

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

52

Mezõgazdasági ipari gép, berendezés

53

Irodagép, -berendezés, irodabútor

55

Ipari vegyi áru

56

Egyéb termelési célú alapanyag termék (mûanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari
rostanyag, kartonpapír, drágakõ)

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Észak Balatoni Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Szolgáltató ZRT.

címe:

8230 Balatonfüred, , Dózsa Gy. u. 5.

székhelye:

8230 Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 5.

cégjegyzékszáma:

1910500209

statisztikai szám:

6/2010

118346925211114

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.05.

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.
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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

33.sz. ABC

címe:

8251. Zánka, Gyermek,-és Ifjúsági Centrum
Központi ép.

alapterülete (m2):

6/2010
Nyitvatartás ideje

352

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:00 - tól

15:30 - ig

Kedd

07:00 - tól

15:30 - ig

Szerda

07:00 - tól

15:30 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

15:30 - ig

Péntek

07:00 - tól

15:30 - ig

Szombat

07:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Vasárnap: zárva

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

6/2010
megnevezés

1

dohánytermékek

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

6/2010
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)
8

1.12

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

11

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

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

32

Állateledel, takarmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Észak Balatoni Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Szolgáltató ZRT.

címe:

8230 Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 4.

székhelye:

8230 Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 4.

cégjegyzékszáma:

1910500209

statisztikai szám:

7/2010

118346925211114

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.05.

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.
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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

7/2010

16.sz. ABC.

címe:

Nyitvatartás ideje

8251. Zánka. Füredi u. 5.

alapterülete (m2):

300 m2

helyrajzi száma:

319

Hétfõ

07:30 - tól

16:30 - ig

Kedd

07:30 - tól

16:30 - ig

Szerda

07:30 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

16:30 - ig

Péntek

07:30 - tól

16:30 - ig

Szombat

07:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Vasárnap: szünnap

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

7/2010
megnevezés

1

dohánytermékek

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

7/2010
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)
10

1.12

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

11

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

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

32

Állateledel, takarmány

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
dohánygyártmány

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

címe:

7/2010

16.sz. ABC.

Nyitvatartás ideje

8251. Zánka, Füredi u. 5.

alapterülete (m2):

378 m2

helyrajzi száma:

319

Hétfõ

07:00 - tól

16:30 - ig

Kedd

07:00 - tól

16:30 - ig

Szerda

07:00 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

16:30 - ig

Péntek

07:00 - tól

16:30 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

11

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Western-Körös Kft. (Fregatt Éttertem)

címe:

6200 Kiskõrös, Erdõtelki u. 21.

székhelye:

6200 Kiskõrös, Erdõtelki u. 21.

cégjegyzékszáma:

0309105154

8/2010

114250675610113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.06.

módosítása:

megszûnése:

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

FREGATT ÉTTEREM

címe:

8251.Zánka, GYIC, Kikötõ

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

8/2010
Nyitvatartás ideje

30+60+100 m2
018/3

Hétfõ

08:00 - tól

23:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

23:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

23:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

23:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

23:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

23:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

8/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

8/2010
megnevezés
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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)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Western-Kõrös Kft. (Csorsza Pizzéria)

címe:

6200 Kiskõrös, Erdõtelki u. 21

székhelye:

6200 Kiskõrös, Erdõtelki u. 21

cégjegyzékszáma:

0309105154

statisztikai szám:

9/2010

114250675610113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.06.

módosítása:

megszûnése:

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

9/2010

CSORSZA PIZZÉRIA

címe:

Nyitvatartás ideje

8251. Zánka, GYIC

alapterülete (m2):

80 m2

helyrajzi száma:

030/8.

Hétfõ

12:00 - tól

24:00 - ig

Kedd

12:00 - tól

24:00 - ig

Szerda

12:00 - tól

24:00 - ig

Csütörtök

12:00 - tól

24:00 - ig

Péntek

12:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

12:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

12:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

9/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

9/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

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

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
dohánygyártmány
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Western-Kõrös Kft. (Parti Büfé)

címe:

6200 Kiskõrös,, Erdõtelki u. 21.

székhelye:

6200 Kiskõrös,, Erdõtelki u. 21.

cégjegyzékszáma:

0309105154

10/2010

114250675530113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.06.

módosítása:

megszûnése:

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

PARTI BÜFÉ

címe:

8251. Zánka GYIC Strand

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

10/2010
Nyitvatartás ideje

10 m2
018/7

Hétfõ

10:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

10/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék
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1.9

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

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Western-Kõrös Kft (Graff.E.T.)

címe:

6200 Kiskõrös, Erdõtelki u. 21.

székhelye:

6200 Kiskõrös, Erdõtelki u. 21.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

0309105154

11/2010

114250675610113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.06.

módosítása:

megszûnése:

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

11/2010

GRAFF.E.T.

címe:

Nyitvatartás ideje

8251. Zánka, GYIC

alapterülete (m2):

20+150 m2

helyrajzi száma:

017/5.

Hétfõ

20:00 - tól

04:00 - ig

Kedd

00:00 - tól

00:00 - ig

Szerda

20:00 - tól

04:00 - ig

Csütörtök

00:00 - tól

00:00 - ig

Péntek

20:00 - tól

04:00 - ig

Szombat

20:00 - tól

04:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

11/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

2

nagykereskedelem

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
dohánygyártmány

17

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum

címe:

8251 Zánka, 030/8.

székhelye:

8251 Zánka, 030/8.

cégjegyzékszáma:

1914500009

12/2010

189220605521571

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.07.

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:

KID-BOX I. Shop

címe:

8251 Zánka, GYIC Központi épület

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

12/2010
Nyitvatartás ideje

25 m2
030/13.

Hétfõ

09:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

18:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

12/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

18

dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Büfi Vendéglátóipari Kft. (képv.Horváth Gizella)

címe:

1183 Budapest, Selmecbánya u. 6.

székhelye:

1183 Budapest, Selmecbánya u. 6.
0103023283

cégjegyzékszáma:

13/2010

281175735530731

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.07.

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:

VITORLÁS BÜFÉ

címe:

8251. Zánka, Rákóczi u. 71. Strand hátsó
bejárat

alapterülete (m2):

52 m2

helyrajzi száma:

576

13/2010
Nyitvatartás ideje
Hétfõ

08:00 - tól

23:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

23:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

23:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

23:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

23:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

23:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

13/2010
megnevezés

dohánytermékek
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III / 2. Egyéb termékkörök

13/2010

sorszám

megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.5

Hús-és hentesáru

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Borsos Amdrus

címe:

5600 Békéscsaba, Mohácsi u. 13.

székhelye:

5600 Békéscsaba, Mohácsi u. 13.

15/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

3476/1992.

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.07.

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.
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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

15/2010

PAGODA BÜFÉ

címe:

Nyitvatartás ideje

8251. Zánka Rákóczi u. 71. Zánka Strand

alapterülete (m2):

54 m2

helyrajzi száma:

576

Hétfõ

09:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

15/2010
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

1.6

Hal

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
dohánygyártmány
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Baranyai Tamás

címe:

8251 Zánka, Kenderhordó u. 1.

székhelye:

8251 Zánka, Kenderhordó u. 1.

16/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

2162450

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.07.07.

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:

HORDÓ ÉTTEREM

címe:

8251 Zánka, Kenderhordó u. 1.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

16/2010
Nyitvatartás ideje

50 m2
805

Hétfõ

13:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

13:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

13:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

13:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

13:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

13:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

13:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szezonális: június 15-aug. 20-ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

16/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

16/2010
megnevezés
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1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szabó Péter

címe:

8251 Zánka, Fõ u. 11.

székhelye:

8251 Zánka, Fõ u. 11.

17/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

2313888

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.08.11.

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.
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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

17/2010

140.sz. ABC

címe:

Nyitvatartás ideje

8251 Zánka, Fõ u. 11.

alapterülete (m2):

48

helyrajzi száma:

93.hrsz.

Hétfõ

07:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

17/2010
megnevezés

1

dohánytermékek

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

17/2010
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

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)
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11

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

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

24

Palackos gáz

30

Virág és kertészeti cikk

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

25

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Egyed István

címe:

8251 Zánka, Rákóczi u. 23.

székhelye:

8251 Zánka, Rákóczi u. 23.

18/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

3413338

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.08.31.

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:

ZIZI PIZZA PRESSZÓ

címe:

8251 Zánka, Rákóczi u. 23.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

18/2010
Nyitvatartás ideje

90 m2
128/6.

Hétfõ

08:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

18/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

18/2010
megnevezés
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1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

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

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szabó Gyöngyi

címe:

8251 Zánka, Ifjúság u.38.

székhelye:

8251 Zánka, Ifjúság u.38.

1/2011

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

15289481

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.05.16.

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.
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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

1/2011

MELÓDIA KÁVÉHÁZ

címe:

Nyitvatartás ideje

8251 Zánka, Rákóczi u.67.

alapterülete (m2):

30 m2

helyrajzi száma:

344 hrsz.

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

09:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

18:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

1/2011
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

1/2011
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

1.9

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

1.12
2

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)
Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magyar Posta Zrt.

címe:

8251 Zánka, Iskola u.15.

székhelye:

1138 Budapest, Dunavirág u.2-6.

1/2012

0110042463

cégjegyzékszáma:

109012325310114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.15.

módosítása:

megszûnése:

2012.04.06.

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:

8251 Zánka, Iskola u. 15.

alapterülete (m2):

1/2012
Nyitvatartás ideje

13 m2

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

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Ebédidõ.12.00-12.30

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

1/2012
megnevezés
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1

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

1/2012
megnevezés

1.3

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

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)

1.12

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

11

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

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

20

Illatszer, drogéria

26

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

27

Játékáru

28

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

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

44

Numizmatikai termék

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

30

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Borné Szabó Erika

címe:

8200 Zánka, Strand 576 hrsz.

székhelye:

8200 Zánka, Naplemente u. 5.

2/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

17803881

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.12.11.

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:

Szürkebarát Borozó

címe:

8200 Zánka, Strand

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

2/2012
Nyitvatartás ideje

56 m2
576

Hétfõ

09:00 - tól

24:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

24:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

24:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

24:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

2/2012
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

2/2012
megnevezés
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1.1

Meleg-, hideg étel

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
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