Borzavár Község
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Gurdon Lajosné

címe:

8428 Borzavár, Diófa utca 1.

székhelye:

8428 Borzavár, Diófa utca 1.

1/2013

cégjegyzékszáma:

540508064711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

3805165

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.06.11.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2013

8428 Borzavár, Alkotmány utca 61.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

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

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

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

1/2013
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2013
megnevezés

1.3

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

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)

23

Háztartási tüzelõanyag

24

Palackos gáz

III / 2. Jövedéki termékek

1/2013

megnevezés
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

1/2013

8428 Borzavár, Alkotmány utca 61. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

3

Üzlet elnevezése:

Mini Csemege

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

25

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

2010.01.01.

Hétfõ

06:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

09:00 - 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

09:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magyar Posta Zrt.

címe:

8428 Budapest, Dunavirág utca 2-6.l

székhelye:

8428 Budapest, Dunavirág utca 2-6.l

cégjegyzékszáma:

2/2013

0110042446

statisztikai szám:

109012325310114

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.19.

módosítása:

megszûnése:

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

2/2013

8428 Borzavár, Fõ utca 39.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

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

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

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

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

2/2013

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

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

2/2013
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.12

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)
5

20

Illatszer, drogéria

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

46

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

III / 3. Üzletek

2/2013

8428 Borzavár, Fõ utca 39. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Postashop

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

12

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

2010.01.01.

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:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Parlag Tamás

címe:

8428 Borzavár, Fõ utca 37.

székhelye:

8428 Borzavár, Fõ utca 37.

3/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

717695694711231
22064835

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.12.10.

módosítása:

megszûnése:

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

3/2013

8428 Borzavár, Fõ utca 37.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

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

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

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

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

3/2013

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

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2013
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
7

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)

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24

Palackos gáz

27

Játékáru

32

Állateledel, takarmány

43

Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek

3/2013

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

3/2013

8428 Borzavár, Fõ utca 37. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

8

Üzlet elnevezése:

Vegyes Bolt

alapterülete (m2):

40

Nyitvatartás ideje

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

2011.12.04.

Hétfõ

06:30 - tól

17:00 - ig

Kedd

06:30 - tól

17:00 - ig

Szerda

06:30 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

06:30 - tól

17:00 - ig

Péntek

06:30 - tól

17:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szalai Ferenc

címe:

8428 Borzavár, Cuha utca 15.

székhelye:

8428 Borzavár, Cuha utca 15.

4/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

542674664333231
3965414

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.22.

módosítása:

megszûnése:

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

4/2013

8428 Borzavár, Cuha utca 15.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

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

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

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

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

4/2013

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

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
46

4/2013
megnevezés

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

III / 3. Üzletek

4/2013

8428 Borzavár, Cuha utca 15. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
10

Üzlet elnevezése:

Használtruha kereskedés

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

30

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

2010.01.01.

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

17:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Vajdáné Bakonyi Anna

címe:

8428 Borzavár, Alkotmány utca 79.

székhelye:

8428 Borzavár, Alkotmány utca 79.

5/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

541147465630231
3697873

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.03.

módosítása:

megszûnése:

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

5/2013

8428 Borzavár, Alkotmány utca 79.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

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

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

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

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

5/2013

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

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

5/2013
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

32

Állateledel, takarmány

12

III / 2. Jövedéki termékek

5/2013

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

5/2013

8428 Borzavár, Alkotmány utca 79. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Vén Diófa Sörözõ

alapterülete (m2):
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

Nyitvatartás ideje

25
20

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

2010.01.01.

Hétfõ

16:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

16:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

16:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

16:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

16:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

15:00 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

15:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

13

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Torkos László

címe:

8428 Borzavár, Fõ út 18.

székhelye:

8428 Borzavár, Fõ út 18.

6/2013

cégjegyzékszáma:

541344455610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

4680455

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.28.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

6/2013

8428 Borzavár, Fõ út 18.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

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

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

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

6/2013
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

6/2013
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

24

Palackos gáz

III / 2. Jövedéki termékek

6/2013

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

6/2013

8428 Borzavár, Fõ út 18. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

15

Üzlet elnevezése:

OÁZIS PRESSZÓ

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

24

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

15

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

2010.01.01.

Hétfõ

16:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

00:00 - tól

00:00 - ig

Szerda

16:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

16:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

16:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

15:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

15:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Gurdon-Ker Kft.

címe:

8428 Borzavár, Alkotmány utca 48.

székhelye:

8428 Borzavár, Alkotmány utca 48.

cégjegyzékszáma:

7/2013

1909512444

statisztikai szám:

124169214711113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.12.30.

módosítása:

megszûnése:

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

7/2013

8428 Borzavár, Alkotmány utca 61.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

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

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

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

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

7/2013

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

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

7/2013
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru
17

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)

1.11

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

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)

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24

Palackos gáz

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

III / 2. Jövedéki termékek

7/2013

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

7/2013

8428 Borzavár, Alkotmány utca 61. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

18

Üzlet elnevezése:

Vegyesbolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

47

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

2010.01.01.

Hétfõ

06:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

00:00 - tól

00:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Péter Tibor Tamás

címe:

8500 Pápa, Somlai út 69.

székhelye:

8500 Pápa, Somlai út 69.

1/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

542282275610231
4476040

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.03.06.

módosítása:

megszûnése:

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

1/2014

8428 Borzavár
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Celldömölk, Kemenesmihályfa, Tokorcs, Nagysimonyi, Sitke, Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyeri,
Kemenessömjén, Vönöck, Nemesszalók,
Kemenesmagasi, Szergény, Vinár, BORZAVÁR,
Porva, Csesznek,
B.oszlop,B.szentkirály,
Üzleten
kívüli kereskedés
és csomagküldõ Réde,
kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
Veszprémvarsány,
Sikátor, Lázi,
Tápszentmikterületével
érintett települések,
vagy
- ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
lós, Gyõrasszonyfa,
B.szentlászló,
Táp, Nyalka,
megye,
illetve az országos
jelleg megjelölése:
Pázmándfalu, Gyõrság, Pannonhalma, Ravazd, Gic, B.tamási, Pápateszér, Csót, Nagytevel.
Jármû adatai:
Renault Kangó Express 1,5 DCI
forgalmi rendszáma: JKR 846
A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
Celldömölk,
Kemenesmihályfa,
Tokorcs, Nagyazonosítására
használt jelzés feltüntetésével),
amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

simonyi, Sitke, Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyeri,
Kemenessömjén, Vönöck, Nemesszalók, Kemenesmagasi, Szergény, Vinár, BORZAVÁR, Porva, Csesznek, B. oszlop,B.szentkirály, Réde, Veszprémvarsány,Sikátor, Lázi, Tápszentmiklós, GyõrAz
üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
Borzavár
-Jármûadatai:
szervezett utazás
helye és Renault
idõpontja:
gyártmány
-típusa:
tartott rendezvény
helye
és idõpontja:
Kangoo
Express
1,5 DCI
-frsz:
szervezett utazás
keretében tartott rendezvény adatai:
JKR 846
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

1/2014

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

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.4

1/2014
megnevezés

Cukrászati készítmény, édesipari termék
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Koltai Júlia

címe:

8428 Borzavár, Fõ u. 109.

székhelye:

8428 Borzavár, Fõ u. 109.

1/2017

cégjegyzékszáma:

536806820142233

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

18 5 T 00 93

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2017.01.11.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2017

8428 Borzavár, Fõ u. 109
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

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

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

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

21

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2017
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

közvetlen értékesítés

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.10

1/2017
megnevezés

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