Recski Közös Önkormányzati 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:

Nagy Zoltán

címe:

3257 Bükkszenterzsébet, Béke u.13.

székhelye:

3257 Bükkszenterzsébet, Béke u.13.

1/2013

cégjegyzékszáma:

658867444752231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

29063684

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.12.12.

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:

Festék bolt

címe:

3245 Recsk, Kossuth út 95.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

1/2013
Nyitvatartás ideje

30
958

Hétfõ

08:00 - tól

16:30 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:30 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:30 - ig

Péntek

08:00 - 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

1/2013
megnevezés

3

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

8

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

2

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

CIGI MOTORSPORT KFT

címe:

3245 Recsk, Vásártér u.4/A

székhelye:

3245 Recsk, Vásártér u.4/A
1009029162

cégjegyzékszáma:

1/2014

146559334532113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.04.16.

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:

Autó alkatrész

címe:

3245 Recsk, Vásártér u.4/A

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

1/2014
Nyitvatartás ideje

24
953

Hétfõ

07:30 - tól

18:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

18:00 - ig

Szerda

07:30 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

18:00 - ig

Péntek

07:30 - tól

18:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

1/2014
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

3

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MOL Nyrt.

címe:

1117 Budapest, Október huszonharmadika u.18.

székhelye:

1117 Budapest, Október huszonharmadika u.18.

2/2014

0110041683

cégjegyzékszáma:

106257901920114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.06.03.

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:

MOL 2000 Töltõállomás

címe:

3245 Recsk, 055.hrsz

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

2/2014
Nyitvatartás ideje

70
055

Hétfõ

05:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

05:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

2/2014
megnevezés

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

8

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

4

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

EUROWOOD 2001 Kft.

címe:

3246 Mátraderecske, Kossuth út 24

székhelye:

3246 Mátraderecske, Kossuth út 24

3/2014

1009024568

cégjegyzékszáma:

126597595212113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.10.28.

módosítása:

megszûnése:

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

Mekk Mester Barkács és Iparcikk áruház

címe:

3245 Recsk, Kossuth út 131

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

3/2014
Nyitvatartás ideje

98
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

3/2014
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

8

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag
5

