Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

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

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Vadkerti László

címe:

3250 Pétervására, Rózsa u.2/b.

székhelye:

3250 Pétervására, Rózsa u.2/b.

1/2010

cégjegyzékszáma:

726979484721231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

2821676

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1992.11.09.

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:

LILA ABC

címe:

3245. Recsk, Rákóczi u.1.

alapterülete (m2):

1/2010
Nyitvatartás ideje

40

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:00 - 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

12:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hétfõtõl péntekig az üzlet 11,00-tól 14,00-ig zárva tart.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

1/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

2

dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kisné Csizi Krisztina

címe:

3245 Recsk, Repeczky u.3.

székhelye:

3245 Recsk, Repeczky u.3.

2/2010

cégjegyzékszáma:

480060354711231

statisztikai szám:

4826749

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1993.12.13.

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:

2/2010

Élelmiszer üzlet

címe:

Nyitvatartás ideje

3245 Recsk, Repeczky u.3.

alapterülete (m2):

16

helyrajzi száma:

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

17:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hétfõtõl szombatig az üzlet 12,00-tól 14,00-ig zárva tart.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

2/2010
megnevezés

dohánytermékek

3

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magdáné Harangi Judit

címe:

3245 Recsk, Kossuth út 96.

székhelye:

3245 Recsk, Kossuth út 96.

3/2010

cégjegyzékszáma:

478904975630231

statisztikai szám:

3000164

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1996.02.26.

módosítása:

megszûnése:

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

címe:

alapterülete (m2):

3/2010

Kaiser sörözõ

Nyitvatartás ideje

3245 Recsk, Kossuth út 96.

57

helyrajzi száma:

Hétfõ

16:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

16:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

16:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

16:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

16:00 - tól

02:00 - ig

Szombat

16:00 - tól

02:00 - ig

Vasárnap

16:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

3/2010
megnevezés

4

1

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kóti Zsuzsanna Irén

címe:

3245 Recsk, Várbükki u.161

székhelye:

3245 Recsk, Várbükki u.161

4/2010

cégjegyzékszáma:

651528545540231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

13631076

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.08.15.

módosítása:

megszûnése:

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

címe:

alapterülete (m2):

4/2010

Ritz Caffe

Nyitvatartás ideje

3245 Recsk, Várbükki u.10.

132

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

5

III / 1. Üzletköteles Termékkörök

4/2010

sorszám

megnevezés

1

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

RICSI Gépkölcsönzõ és Géphasznosító Bt.

címe:

3245 Recsk, Repeczky u.14

székhelye:

3245 Recsk, Repeczky u.14

cégjegyzékszáma:

1006022324

statisztikai szám:

7/2010

232537667739212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.12.04.

módosítása:

megszûnése:

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

6

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

7/2010

Hangulat étterem és cukrászda

címe:

Nyitvatartás ideje

3245 Recsk, Kossuth út 87.

alapterülete (m2):

61

helyrajzi száma:

Hétfõ

10:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

7/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

7

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Ricsi Gépkölcsönzõ és Géphasznosító Bt.

címe:

3245 Recsk, Repeczky u.14

székhelye:

3245 Recsk, Repeczky u.14
1006022324

cégjegyzékszáma:

8/2010

232537667739212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.12.04.

módosítása:

megszûnése:

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

Hangulat presszó

címe:

3245 Recsk, Kossuth út 87

alapterülete (m2):

8/2010
Nyitvatartás ideje

40

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

8/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

8

dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Hanuszka Andor

címe:

3245 Recsk, Arany J.u.41.

székhelye:

3245 Recsk, Arany J.u.41.

9/2010

cégjegyzékszáma:

479502094711231

statisztikai szám:

3693848

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.10.16.

módosítása:

megszûnése:

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

9/2010

Élelmiszer bolt

címe:

Nyitvatartás ideje

3245 Recsk, Kõbánya ltp.466/12

alapterülete (m2):

16

helyrajzi száma:

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

06:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Az üzlet hétfõtõl péntekig 11,00-tól 14,00-ig zárva tart.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

9/2010
megnevezés

dohánytermékek

9

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt

címe:

1117 Budapest, Október huszonharmadika u.18.

székhelye:

1117 Budapest, Október huszonharmadika u.18.
0110041683

cégjegyzékszáma:

10/2010

106257901920114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.03.13.

módosítása:

megszûnése:

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

címe:

alapterülete (m2):

10/2010

MOL 2000 töltõállomás

Nyitvatartás ideje

3245. Recsk, 055.hrsz

70

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

10/2010
megnevezés

10

1

dohánytermékek

8

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

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
ásványolaj
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kocsa Zsolt

címe:

3245 Recsk, Vásártér

székhelye:

3245 Recsk, Vásártér u.2.

11/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

480909994711231
3400296

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1996.09.02.

módosítása:

megszûnése:

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

11

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

11/2010

Vásártéri diszkont

címe:

Nyitvatartás ideje

3245 Recsk, Vásártér pavilonsor

alapterülete (m2):

25

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

13:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:30 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:30 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:30 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:30 - ig

Szombat

08:00 - tól

13:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

11/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

12

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szmigura Lászlóné

címe:

3243 Bodony, Arany J.u.6.

székhelye:

3243 Bodony, Arany J.u.6.

12/2010

cégjegyzékszáma:

478710505610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

4529538

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1996.08.05.

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:

Nimród büfé

címe:

3245. Recsk, Vásártér pavilonsor

alapterülete (m2):

12/2010
Nyitvatartás ideje

15

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- 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

13

dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

HEPA-DRINK Kft

címe:

3245 Recsk, Várbükki u.8.

székhelye:

3245 Recsk, Várbükki u.8.

14/2010

1009030244

cégjegyzékszáma:

116955215630113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.12.22.

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:

14/2010

PAFI italbolt

címe:

Nyitvatartás ideje

3245 Recsk, Kossuth út 214

alapterülete (m2):

60

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

14/2010
megnevezés

dohánytermékek

14

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pócsné Kovács Tünde

címe:

3245 Recsk, Táncsics u.35

székhelye:

3245 Recsk, Táncsics u.35

15/2010

cégjegyzékszáma:

480205944711231

statisztikai szám:

2875900

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1996.10.09.

módosítása:

megszûnése:

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

címe:

alapterülete (m2):

15/2010

Élelmiszer jellegû vegyes bolt

Nyitvatartás ideje

3245 Recsk, Hunyadi u.42

15

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Az üzlet hétfõtõl péntekig 12,00-tól 13,30-ig zárva tart.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

15/2010
megnevezés

15

1

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Takács Katalin

címe:

3245 Recsk, Repeczky u.9.

székhelye:

3245 Recsk, Repeczky u.9.

16/2010

cégjegyzékszáma:

616555445630231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

1967991

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1999.10.06.

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:

címe:

alapterülete (m2):

16/2010

Lucifair sörözõ

Nyitvatartás ideje

3245 Recsk, Repeczky u.9.

110

helyrajzi száma:

Hétfõ

09:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

02:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Október 01- március 31-között az üzlet szombaton és vasárnap 09,00-tól van nyitva.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

16

III / 1. Üzletköteles Termékkörök

16/2010

sorszám

megnevezés

1

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Palóc Nagykereskedelmi Kft.

címe:

3300 Salgótarján, Ipari Park, Park út 9

székhelye:

3300 Salgótarján, Ipari Park, Park út 9

cégjegyzékszáma:

1209001032

statisztikai szám:

17/2010

105344854637113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.12.01.

módosítása:

megszûnése:

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

17

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

17/2010

CBA élelmiszer

címe:

Nyitvatartás ideje

3245. Recsk, József A.u.15

alapterülete (m2):

620

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

16:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

17/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

18

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

CO-OP Star Kereskedelmi Zrt

címe:

5100 Jászberény, Ady u. 22.

székhelye:

5100 Jászberény, Ady u. 22.
1610001694

cégjegyzékszáma:

18/2010

118235134711114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.10.11.

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:

Élelmiszer üzlet

címe:

3245. Recsk, Kossuth út 214.

alapterülete (m2):

18/2010
Nyitvatartás ideje

130

helyrajzi száma:

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:

Az üzlet hétfõtõl péntekig 12,00-tól 14,00-ig zárva tart.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

18/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

19

dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

CO-OP Star Kereskedelmi Zrt

címe:

5100 Jászberény, Ady u.22.

székhelye:

5100 Jászberény, Ady u.22.
1610001694

cégjegyzékszáma:

19/2010

118235134711114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.10.11.

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:

19/2010

Élelmiszer üzlet

címe:

Nyitvatartás ideje

3245. Recsk, Kossuth út 91.

alapterülete (m2):

730

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:00 - tól

17:30 - ig

Kedd

07:00 - tól

17:30 - ig

Szerda

07:00 - tól

17:30 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

17:30 - ig

Péntek

07:00 - tól

17:30 - ig

Szombat

07:00 - tól

13:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

19/2010
megnevezés

dohánytermékek

20

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Cool Drinks Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

címe:

3245 Recsk, Repeczky u.41.

székhelye:

3245 Recsk, Repeczky u.41.
1006026962

cégjegyzékszáma:

22/2010

225898534725212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.07.21.

módosítása:

megszûnése:

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

címe:

alapterülete (m2):

22/2010

Ital diszkont + vegyes kereskedés

Nyitvatartás ideje

3245 Recsk, Repeczky u.41.

24

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

22/2010
megnevezés

21

1

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

PEPERÓNI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

címe:

3245 Recsk, Ifjuság u.30.

székhelye:

3245 Recsk, Ifjuság u.30.
1006023652

cégjegyzékszáma:

23/2010

205570474711212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.09.27.

módosítása:

megszûnése:

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

címe:

alapterülete (m2):

23/2010

Vitamarket

Nyitvatartás ideje

3245 Recsk, Kossuth út 65

20

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Az üzlet hétfõtõl péntekig 12,00-tól 14,00-ig zárva tart.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

22

III / 1. Üzletköteles Termékkörök

23/2010

sorszám

megnevezés

1

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Komlósi Györgyné

címe:

3245 Recsk, Ifjuság u.40.

székhelye:

3245 Recsk, Ifjuság u.40.

24/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

600555185630231
17886280

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.04.10.

módosítása:

megszûnése:

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

23

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

24/2010

Rózsa sörözõ

címe:

Nyitvatartás ideje

3245 Recsk, Ifjuság u.40.

alapterülete (m2):

20

helyrajzi száma:

1621

Hétfõ

13:00 - tól

24:00 - ig

Kedd

13:00 - tól

24:00 - ig

Szerda

13:00 - tól

24:00 - ig

Csütörtök

13:00 - tól

24:00 - ig

Péntek

13:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

13:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

13:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

24/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

24

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magyar Posta Rt.

címe:

1120 Budapest, Krisztina krt.6-8

székhelye:

1120 Budapest, Krisztina krt.6-8

25/2010

0110042463

cégjegyzékszáma:

109012325310114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.01.02.

módosítása:

megszûnése:

2001.09.27.

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:

Posta bolt

címe:

1120 Budapest, Krisztina krt.6-8

alapterülete (m2):

25/2010
Nyitvatartás ideje

4

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:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

25/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

25

dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

VILLKER Mester Kft.

címe:

3240 Parád, Cifra u.3.

székhelye:

3240 Parád, Cifra u.3.

1/2011

1009031808

cégjegyzékszáma:

233197704719113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.05.23.

módosítása:

megszûnése:

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

1/2011

Mekk Mester Barkács és Iparcikk

címe:

Nyitvatartás ideje

3245. Recsk, Kossuth út 131

alapterülete (m2):

98

helyrajzi száma:

977

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

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
3

1/2011
megnevezés

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

26

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Csikós Géza

címe:

3246 Mátraderecske, Bartók Béla u.22.

székhelye:

3246 Mátraderecske, Bartók Béla u.22.

1/2012

cégjegyzékszáma:

658841445630231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

29015284

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.06.05.

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:

Bem Sörözõ

címe:

3245. Recsk, Bem u.57.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

1/2012
Nyitvatartás ideje

30
277

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

04:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

1/2012
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

27

dohánygyártmány

28

