SZAKMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNTARTÁS
A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6.§.(1) bekezdése alapján
kötelező, adattartama a rendelet 2. sz. melléklet A) pontja szerinti.

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

HPV Benz Kft

Címe:

B/8/1997

6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 51.

Székhelye

6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 51.

Cégjegyzékszáma: 0309102981

Vállalkozói nyilvántartási száma:

Statisztikai száma:11036241 5042 7

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése1997.06.04.
Az üzlet elnevezése

Módosítása

Megszüntetése

Benzinkút

Alapterülete: 16m2

Kereskedelmi tevékenység helye: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 51.
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége
A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja; 1997.06.04.

Nyitvatartási idő:
Hétfő:

07 – 19-ig

Kedd: :
Szerda: :
Csütörtök:
Péntek: :
Szombat: :
Vasárnap: :

07– 19-ig
07 – 19-ig
07 – 19-ig
07 – 19-ig
08 – 12-ig
08 – 12-ig

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése,
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;
Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege
Ker. ügynöki tevékenység
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak
Szeszesital
kimérést
Nem

210/2009.(IX.29)korm rendelet
22.§.(1) bek.meghat. tev.
Nem

Termékkörök
Sorszám
22.
24.

megnevezés
Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjárműkenőanyag, hűtőanyag és adalékanyag
Palackos gáz

A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése
22

Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag,
hűtőanyag és adalékanyag
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott
termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

Ezüst Orsó Bt.

B/22/1997.

Címe:

Szakmár, Szent István király u. 6.

Székhelye

Szakmár, Erzsébet u. 5.

Cégjegyzékszáma: 0306106910

Vállalkozói nyilvántartási száma:

Statisztikai száma:

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 1997.09.30.

Módosítása 1999.06.21.

Megszüntetése

Az üzlet elnevezése Varroda

Alapterülete:40 m2

Kereskedelmi tevékenység helye: 6336 Szakmár, Erzsébet u. 5.
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége
A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja;
1997. szeptember 30.

Nyitvatartási idő:
Hétfő

7-15 óráig

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7 – 15 óráig
7 – 15 óráig
7 – 15 óráig
7 – 15 óráig

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;
Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki
tevékenység
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak
Szeszesital
kimérést
Nem

210/2009.(IX.29)korm rendelet
22.§.(1) bek.meghat. tev.
Nem

Termékkörök
Sorszám

megnevezés
Konfekció árúk gyártása, Textil és egyéb ruházati gyártása

3, 4

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű,
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);Ruházati és textil kisker.
A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott
termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát,

Kereskedő
Neve:

Nyilvántartási száma
Busa László

B/42/2003

Címe: 6300 Kalocsa, Majoranna u. 15.
Székhelye 6300 Kalocsa, Majoranna u. 15.
Cégjegyzékszáma:

Vállalkozói nyilvántartási száma: 5956705

Statisztikai száma:63336580

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 2003.05.29.

Módosítása

Megszüntetése

Az üzlet elnevezése Gabona nagykereskedelmi raktár

Alapterülete: 100m2

Kereskedelmi tevékenység helye: 6336 Szakmár, Major
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége

Nyitvatartási idő:
Hétfő

A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja;

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

2003.05.29

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett
települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése,
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

Gabona
nagykereskedelmi
raktár
Termékkörök
Sorszám
51

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki tev.
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak

Szeszesital
kimérést
Nem

210/2009.(IX.29)korm rendelet 22.§.(1)
bek.meghat. tev.

Nem

megnevezés
Mezőgazdasági nyersanyag termék

A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek
körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák
és helyek szerinti bontásban);

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

Dávid S.Kft.

B/50/2007

Címe:

6336 Szakmár, Arany J. u. 4.

Székhelye

6336 Szakmár, Arany J. u. 4.

Cégjegyzékszáma: 03-09-113755

Vállalkozói nyilvántartási száma:

Statisztikai száma:13767378-5232-113-03

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 2007.11.05.

Módosítása

Az üzlet elnevezése Dávid-Humán-Bútor

Megszüntetése
Alapterülete: 30 m2

Kereskedelmi tevékenység helye: 6336. Szakmár, Arany j. u. 4. szakmári 187 hrsz.

Nyitvatartási idő:
Hétfő
9.00-12.00
A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
Kedd
9.00-12.00
vételének időpontja;
Szerda
9.00-12.00
Csütörtök 9.00-12.00
2007.11.05.
Péntek
9.00-12.00
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége

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

Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki tev.
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak

Szeszesital
kimérést
Nem

210/2009.(IX.29)korm rendelet 22.§.(1)
bek.meghat. tev.

Nem

Termékkörök
Sorszám
megnevezés
7
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek
körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák
és helyek szerinti bontásban);

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

Tóth Péter László

B/43/2004

Címe:

6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 4.

Székhelye

6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 4.

Cégjegyzékszáma:

Vállalkozói nyilvántartási száma: 4825968

Statisztikai száma:63131347

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 2004.04.30.

Módosítása 2008.10.06.

Megszüntetése

Az üzlet elnevezése: Tóth Ágas Söröző

Alapterülete: 40 m2

Kereskedelmi tevékenység helye: 6336. Szakmár, Bajcsy Zs. u. 4.
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége 50 fő

A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja;

2008.10.06.

Nyitvatartási idő:
Hétfő
06.00-22.00
Kedd
06.00-22.00
Szerda
06.00-22.00
Csütörtök 06.00-22.00
Péntek
06.00-22.00
Szombat

06.00 – 22.00

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

Vendéglátó üzletben
végzet kiskereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki tev.
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak
Szeszesital
kimérést
Igen

210/2009.(IX.29)korm rendelet
22.§.(1) bek.meghat. tev.
Nem

Termékkörök
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, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb)
A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése
1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott
termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

Tóth István

B/52/2010

Címe:

6336 Szakmár, Táncsics u. 2/A

Székhelye

6336 Szakmár, Táncsics u. 2/A

Cégjegyzékszáma:

Vállalkozói nyilvántartási száma: 6211551

Statisztikai száma:58402511-5630-231-03

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 2010. május 20.

Módosítása

Megszüntetése

Az üzlet elnevezése Pipacs Söröző

Alapterülete: 100 m2 nettó 80m2

Kereskedelmi tevékenység helye: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 14.
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége 100 fő

Nyitvatartási idő:

A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja;

Hétfő
06.00 – 22.00
Kedd
06.00 – 22.00
Szerda
06.00 – 22.00
Csütörtök 06.00 – 22.00
Péntek
06.00 – 22.00
Szombat
06.00 – 21.00

2010.május 20.

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett
települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

Vendéglátó üzletben
végzet kiskereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki tev.
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak

Szeszesital
kimérést
Igen

210/2009.(IX.29)korm rendelet 22.§.(1)
bek.meghat. tev.

Nem

Termékkörök
Sorszám
1.2
1.3
1.9

megnevezés
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb)
A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése
1.2
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek
körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák
és helyek szerinti bontásban);

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

TOS-INVEST Kft.

B/53/2012

Címe:

6336 Szakmár, Tsz major

Székhelye

6336 Szakmár, Tsz major

Cégjegyzékszáma: 03-09-121465

Vállalkozói nyilvántartási száma:

Statisztikai száma:23079618-6820-113-03

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 2012. május 11.

Módosítása

Megszüntetése

Az üzlet elnevezése

Alapterülete:

Kereskedelmi tevékenység helye:
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége

Nyitvatartási idő:

A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja;

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett
települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése
Országos jelleggel
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

Csomagküldő
kereskedelem

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki tev.
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak

Szeszesital
kimérést
Nem

210/2009.(IX.29)korm rendelet 22.§.(1)
bek.meghat. tev.

Nem

Termékkörök
Sorszám
megnevezés
14
Vasáru, barkács és építési anyag, ezen belül műanyag nyílászáró
A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek
körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák
és helyek szerinti bontásban);

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

Tóth Krisztián

B/54/2012

Címe:

6336 Szakmár, Szegfű u. 8.

Székhelye

6336 Szakmár, Szegfű u. 8.

Cégjegyzékszáma: -

Vállalkozói nyilvántartási száma: 9250324

Statisztikai száma:64379197433123103

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 2012. július 16.

Módosítása

Megszüntetése

elnevezése Gyurka Papa Horgásztava

Alapterülete:

Kereskedelmi tevékenység helye: Szakmár. 063/10 hrsz
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége
A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja;

Nyitvatartási idő:
Hétfő:
06.00 – 20.00
Kedd:
06.00 – 20.00
Szerda:
06.00 – 20.00
Csütörtök:
06.00 – 20.00
Péntek-Vasárnap: 06.00 – 21.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett
települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

Üzletben folytatott
kereskedelemi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki tev.
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Termékkörök
Sorszám
1.6
Hal
A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése

Az üzletben folytatnak

Szeszesital
kimérést
Nem

210/2009.(IX.29)korm rendelet 22.§.(1)
bek.meghat. tev.

Nem

megnevezés

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek
körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák
és helyek szerinti bontásban);

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

Lakatos Miklós

55/2012

Címe:

6336 Szakmár, Táncsics u.7.

Székhelye

6336 Szakmár, Táncsics u.7.

Cégjegyzékszáma:

Vállalkozói nyilvántartási száma: 24231883

Statisztikai száma:60880475960423103

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 2012. 08.22.

Módosítása

Megszüntetése

Az üzlet elnevezése

Alapterülete:

Kereskedelmi tevékenység helye:
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége

Nyitvatartási idő:

A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja;

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett
települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése
Országos jelleggel
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

Vásáron vagy piacon
folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki tev.
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Termékkörök
Sorszám
4
Ruházat
6
Lábbeli és bőráru
A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése
-

Az üzletben folytatnak

Szeszesital
kimérést
Nem

210/2009.(IX.29)korm rendelet 22.§.(1)
bek.meghat. tev.

Nem

megnevezés

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek
körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák
és helyek szerinti bontásban);

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

Tóth Zoltán

Címe:

6336 Szakmár, Rákóczi u. 9.

Székhelye

6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 14.

Cégjegyzékszáma:

Vállalkozói nyilvántartási száma: 34343094

Statisztikai száma:66364003472623103

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 2013.10.14.

Módosítása

Megszüntetése

Az üzlet elnevezése Nemzeti Dohánybolt

Alapterülete: 15 m2

Kereskedelmi tevékenység helye: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 14.
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége

Nyitvatartási idő:

A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja: 2013.10.14.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombar

06.00 – 18.00
06.00 – 18.00
06.00 – 18.00
06.00 – 18.00
06.00 – 18.00
06.00 – 18.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett
települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése; Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

Dohánytermék kiskereskedő

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki tev.
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak
Szeszesital
kimérést
Nem

210/2009.(IX.29)korm rendelet 22.§.(1)
bek.meghat. tev.
Nem

Termékkörök
Sorszám

megnevezés

A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek
körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák
és helyek szerinti bontásban);

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

Híd-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Címe:

6300 Kalocsa, Híd u. 10.

Székhelye

6300 Kalocsa, Híd u. 10.

B/56/2013

Cégjegyzékszáma: 03-10-100274/99

Vállalkozói nyilvántartási száma:

Statisztikai száma:11827919-4711-114-03

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 2013.11.20.

Módosítása

Megszüntetése

Az üzlet elnevezése 13-sz. Mini Coop bolt

Alapterülete: eladótér 105m2+ raktár 50m2

Kereskedelmi tevékenység helye: 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 26. szakmári 25 hrsz.
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége

Nyitvatartási idő:

A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja;

Hétfő 05.00 – 18.00
Kedd 05.00 – 18.00
Szerda
05.00 – 18.00
Csütörtök 05.00 – 18.00
Péntek
05.00 – 18.00
Szombat 05.30 – 12.00

2013.11.20.

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

Palackos gáz

Termékkörök
Sorszám
24

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki tev.
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak

Szeszesital
kimérést
Nem

210/2009.(IX.29)korm rendelet 22.§.(1)
bek.meghat. tev.

Nem

megnevezés
Palackos gáz

A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek
körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák
és helyek szerinti bontásban);

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

Mercato Kft

B/57/2014

Címe:

6300 Kalocsa, Erdei F. u. 13.

Székhelye

6300 Kalocsa, Erdei F. u. 13.

Cégjegyzékszáma: 03-09-1100097

Vállalkozói nyilvántartási száma:

Statisztikai száma:10444607-5630-113-03

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 2014.02.19.

Módosítása

Megszüntetése

Az üzlet elnevezése

Alapterülete:

Kereskedelmi tevékenység helye:
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége

Nyitvatartási idő:

A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja;

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Szakmár község közigazgatási területe
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett
települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

Mozgóbolt

Termékkörök
Sorszám
24
37

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki tev.
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak

Szeszesital
kimérést
Nem

210/2009.(IX.29)korm rendelet 22.§.(1)
bek.meghat. tev.

Nem

megnevezés

Palackos gáz
Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő
anyag. A tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés,
vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.
A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek
körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák
és helyek szerinti bontásban);

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

Rácz Renáta

Címe:

6336 Szakmár, Puskin u. 19.

Székhelye

6336 Szakmár, Puskin u. 19.

B/58/A/2015

Cégjegyzékszáma:

Vállalkozói nyilvántartási száma: 50126381

Statisztikai száma:67366699-4778-231-03

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 2015.11.26.

Módosítása

Megszüntetése

Az üzlet elnevezése Táp-Takarmánybolt

Alapterülete: 20m2

Kereskedelmi tevékenység helye: 6336 Szakmár, Puskin u. 19.
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége
A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja;

2015.11.26.

Nyitvatartási idő:
Hétfő: szünnap
Szerda: 08.00 – 17.00
Péntek: 08.00 – 17.00
Szombat: 08.00 – 11.00
Vasárnap: 08.00 – 11.00

Kedd:

08.00 – 17.00

Csütörtök: 08.00-17.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett
települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

Üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki tev.
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Termékkörök
Sorszám
32
Állateledel, takarmány
24
Palackos gáz
23
Háztartási tüzelőanyag
A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése

Az üzletben folytatnak

Szeszesital
kimérést
Nem

210/2009.(IX.29)korm rendelet 22.§.(1)
bek.meghat. tev.

Nem

megnevezés

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek
körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák
és helyek szerinti bontásban);

Kereskedő

Nyilvántartási száma

Neve:

Búzavirág Sütőipari és Kereskedelmi Kft.

Címe:

6336 Szakmár, Hunyadi u. 1.

Székhelye

6336 Szakmár, Hunyadi u. 1.

B/59/2016

Cégjegyzékszáma:03-09-101351

Vállalkozói nyilvántartási száma:

Statisztikai száma:10748695-1071-113-03

Kistermelő regisztrációs száma:

Kereskedelmi tevékenység
Kezdése 2016. július 26.

Módosítása

Megszüntetése

Az üzlet elnevezése Búzavirág Kft.

Alapterülete: 120m2

Kereskedelmi tevékenység helye: 6336 Szakmár, Hunyadi u. 1.
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége

Nyitvatartási idő:
Hétfő: 07.00-15.00

A 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba
vételének időpontja;

2016. július 26.

Kedd:

Szerda: 07.00 – 15.00
Péntek: 07.00 – 15.00
Szombat:
Vasárnap:

07.00 – 15.00
Csütörtök: 07.00-15.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett
települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

Kereskedelmi tevékenység formája
Megnevezése

Üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység
Termékkörök
Sorszám
51

A kereskedelmi tevékenység
jellege
Ker. ügynöki tev.
Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

Az üzletben folytatnak

Szeszesital
kimérést
Nem

210/2009.(IX.29)korm rendelet 22.§.(1)
bek.meghat. tev.

Nem

megnevezés
Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona)

A Jöt. 3.§.(2) bekezdése szerinti termékek megnevezése
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek
körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák
és helyek szerinti bontásban);

