
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................Kengyel Község Polgármesteri Hivatala

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



 BER-NEXT KFT.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2009 neve:

 címe:  5200 Kengyel, Ságvári ut 10

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 257

1609003302

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2009.11.02.   

 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

 5083. Kengyel, Ságvári u. 10.

  

  

  

1/2009

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

2



 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2009

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2009

megnevezés sorszám

24  Palackos gáz

 III / 3. Üzletek 1/2009

 5083. Kengyel, Ságvári u. 10. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 PB gáz cseretelep Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  10

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2009.11.02.

 Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

15:00 - ig
06:30 - tól 15:00 - ig

06:30 - tól 15:00 - ig
06:30 - tól 15:00 - ig

06:30 - tól 15:00 - ig
06:30 - tól 12:00 - ig

 0:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Varga Józsefné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2010 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Széchenyi ut 4/a.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Széchenyi ut 4/a.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  ES611334

 statisztikai szám: 603043864779231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2009.12.28.   

 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

 5083 Kengyel, Széchenyi ut 4/a

  

  

  

1/2010

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2010

megnevezés sorszám

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

 Karakas Lajos

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2010 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Bajcsy-Zs ut 134, 5083.Kengyel, Bajcsy-Zs ut 134.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Bajcsy-Zs ut 134, 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  20554496

 statisztikai szám: 603726625630231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.03.17.   

 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

 5083 Kengyel, Bajcsy-Zs ut 134

  

  

  

2/2010

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 2/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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 III / 2. Jövedéki termékek 2/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 2/2010

 5083 Kengyel, Bajcsy-Zs ut 134 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Kékmadár Bisztró Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  90

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.03.17.

 Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig
05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig
05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig
05:00 - tól 21:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 SURJÁNY 2000 BT

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

13/2010 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Rákóczi ut 28/a

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5200. Törökszentmiklós, Kossuth ut 329.

1606005449

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 260666844711212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.07.27.   

 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

 5083 Kengyel, Rákóczi ut 28/a

  

  

  

13/2010

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 13/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5  Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

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

12  Telekommunikációs cikk

16  Könyv
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17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

20  Illatszer, drogéria

25  Óra- és ékszer

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

27  Játékáru

30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

34  Szexuális termék

36  Pirotechnikai termék

37
 Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

38  Fotócikk

39  Optikai cikk

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

59  mûanyagáru

 III / 2. Jövedéki termékek 13/2010

   megnevezés

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 13/2010

 5083 Kengyel, Rákóczi ut 28/a kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 FRANKÓ DISZKONT -ÉLelmiszer vegyes
üzlez Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  236

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.07.28.

 Hétfõ 04:45 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:30 - ig

04:45 - tól 18:30 - ig
04:45 - tól 18:30 - ig

04:45 - tól 18:30 - ig
04:45 - tól 18:30 - ig
04:45 - tól 18:30 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Frankó Diszkont  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  236 m2

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

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

 Hétfõ 04:45 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:30 - ig

04:45 - tól 18:30 - ig
04:45 - tól 18:30 - ig
04:45 - tól 18:30 - ig

04:45 - tól 18:30 - ig
04:45 - tól 18:30 - ig

05:30 - tól 16:30 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 KEGYELET SÍRKÕ KFT

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

7/2011 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Bajcsy-Zs ut 1.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2740. Abony, Szilágyi E ut 215.

1309144458

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 148358292370113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.03.   

 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

 5083 Kengyel, Bajcsy-Zs ut 1.

  

  

  

7/2011

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 7/2011

megnevezés sorszám

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

41  Temetkezési kellék
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 III / 3. Üzletek 7/2011

 5083 Kengyel, Bajcsy-Zs ut 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 kegytárgy kereskedés Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  80

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.03.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig
08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig
08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 ANGEL SZTÁR KFT

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

10/2011 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Dózsa Gy ut 52.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1037. Budapest, Bokor utca 9-11.

0109949114

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 230174474799113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.10.26.   

 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

 5083 Kengyel, Dózsa Gy ut 52.

  

  

  

10/2011

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 10/2011

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

5  Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

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

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

27  Játékáru

29  Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

36  Pirotechnikai termék

37
 Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék
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59   

 III / 2. Jövedéki termékek 10/2011

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 10/2011

 5083 Kengyel, Dózsa Gy ut 52. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 DÓZSA ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  50

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 0201.01.10.

 Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig
05:00 - tól 18:00 - ig

05:00 - tól 18:00 - ig
05:00 - tól 18:00 - ig

05:00 - tól 18:00 - ig
05:00 - tól 12:00 - ig

06:00 - tól 10:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 ANGEL SZTÁR KFT

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

11/2011 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Kossuth ut 119.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1037. Budapest, Bokor utca 9-11.

0109949114

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 230174474799113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.10.26.   

 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

 5083 Kengyel, Kossuth ut 119.

  

  

  

11/2011

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 11/2011

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

5  Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

8  Hangszer

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

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
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18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

27  Játékáru

29  Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

36  Pirotechnikai termék

37
 Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

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

59   

 III / 2. Jövedéki termékek 11/2011

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 11/2011

 5083 Kengyel, Kossuth ut 119. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 100.-Ft-os VEGYESBOLT Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  60

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

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

 Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig
06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig
06:30 - tól 18:00 - ig
06:30 - tól 13:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 VOX-MOMO Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

13/2011 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Kinizsi P. ut 4/13 hrsz.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 Törökszentmiklós, Szolnoki ut 10009 hrsz.

1609011417

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 149179234939113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.12.16.   

 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

 5083 Kengyel, Kinizsi P. ut 4/13 hrsz

  

  

  

13/2011

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5083 Kengyel, Kinizsi P. ut 4/13 hrsz

  

  

  

13/2011

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 13/2011

megnevezés sorszám

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

1.7  Zöldség- és gyümölcs

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

22



49  Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50  Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

 III / 2. Jövedéki termékek 13/2011

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 13/2011

 5083 Kengyel, Kinizsi P. ut 4/13 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Gumiszerelõ és javító mûhely, Palackozott
italok Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  80

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.12.16.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

17:00 - ig
08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig
08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig
08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

12 órától 14 óráig zárva.

Egyéb nyitvatartás:

 Bartus és Tárrsa Bt

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2012 neve:

 címe:  5083 Kengyel,, Rákóczi ut 28/b

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5435. Martfû, Szolnoki ut 92.3em.9.

1606009182

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 219381375540212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.01.31.   

 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

 5083 Kengyel, Rákóczi ut 28/b

  

  

  

1/2012

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 1/2012

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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 III / 2. Jövedéki termékek 1/2012

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 1/2012

 5083 Kengyel, Rákóczi ut 28/b kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 3. FLIDÕ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  180

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:  30

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2012.01.31.

 Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

23:00 - ig

05:00 - tól 23:00 - ig
05:00 - tól 23:00 - ig

05:00 - tól 23:00 - ig
00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig
05:00 - tól 23:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 ANGEL SZTÁR KFT

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2012 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Kossuth ut 125/a.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1037. Budapest, Bokor utca 9-11.

0109949114

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 230174474799113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.03.07.   

 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

 5083 Kengyel, Kossuth ut 125/a

  

  

  

2/2012

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2012

megnevezés sorszám

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5  Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

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

16  Könyv

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

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

27  Játékáru

29  Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

38  Fotócikk

39  Optikai cikk

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

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

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2012 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Arany J ut 102.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Arany J ut 102.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  29410483

 statisztikai szám: 659052124636231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.07.03.   

 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

 mozgóbolt

  

  

  

5/2012

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2012

 mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 5/2012

megnevezés sorszám

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

1.11  Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 Élelmiszer-Édesség-Nagykereskedelem

  

  

  

5/2012

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2012

 mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 5/2012

megnevezés sorszám

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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1.11  Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

 Körmöndi János

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2012 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Dózsa Gy ut 14.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083. Kengyel, Arany J ut 106.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  23999696

 statisztikai szám: 796735074721231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.07.19.   

 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

 5083 Kengyel, Dózsa Gy ut 14.

  

  

  

6/2012

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2012

megnevezés sorszám

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

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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1.11  Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 6/2012

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

 III / 3. Üzletek 6/2012

 5083 Kengyel, Dózsa Gy ut 14. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Éva és Évi Vegyes Élelmiszer Diszkont Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  10

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2012.07.19.

 Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

16:00 - ig

10:00 - tól 16:00 - ig
06:30 - tól 16:00 - ig

06:30 - tól 16:00 - ig
10:00 - tól 16:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig
06:30 - tól 10:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Kegyelet Sírkõ Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

8/2012 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Petõfi ut 614 hrsz. (köztemetõ)

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2740. Abony, Szilágyi E .ut 2/5

1309144458

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 148358292370113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.10.29.   

 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

 5083 Kengyel, Petõfi ut 614hrsz.(Köztemetõ)

  

  

  

8/2012

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 8/2012

megnevezés sorszám

30  Virág és kertészeti cikk

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

41  Temetkezési kellék

 III / 3. Üzletek 8/2012

 5083 Kengyel, Petõfi ut 614hrsz.(Köztemetõ) kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 POSTA TEMETKEZÉS KEGYELET SÍRKÕ
KFT Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  12

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2012.10.26.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

13:00 - ig

09:00 - tól 13:00 - ig
09:00 - tól 13:00 - ig

09:00 - tól 13:00 - ig
09:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Pozsa Georgina

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2013 neve:

 címe:  5083 Kengyel. , Május 1 ut 2.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5082. Tiszatenyõ,Vörös Hadsereg ut 26.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  31287283

 statisztikai szám: 660533014711231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.01.07.   

 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

 5083 Kengyel.  Május 1 ut 2.

  

  

  

1/2013

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2013

megnevezés sorszám

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5  Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

13  Festék, lakk

14  Vasáru, barkács, és építési anyag

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)
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20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

27  Játékáru

30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

37
 Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

 III / 2. Jövedéki termékek 1/2013

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 1/2013

 5083 Kengyel.  Május 1 ut 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 mazsi vegyeskereskedés Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  40

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2013.01.07.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig
06:00 - tól 18:00 - ig
06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig
06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig
06:00 - tól 12:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 ÍZISZMADGYAR KFT

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2013 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Rákóczi ut 26.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1027. Budapest, Ganz utca 5.

0109959181

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 233037371071113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.02.11.   

 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

 5083 Kengyel, Rákóczi ut 26.

  

  

  

4/2013

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 4/2013

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.8  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)

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

 III / 2. Jövedéki termékek 4/2013

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 4/2013

 5083 Kengyel, Rákóczi ut 26. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 ARANYFÉNY ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  23

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2013.02.11.

 Hétfõ 04:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig

04:00 - tól 18:00 - ig
04:00 - tól 18:00 - ig

04:00 - tól 18:00 - ig
04:00 - tól 18:00 - ig
05:00 - tól 11:00 - ig

06:00 - tól 10:00 - ig

11 órától 14 óráig zárva

Egyéb nyitvatartás:

 Coop Trafik Földvár Bt. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

12/2013 neve:

 címe:  5083 Kengyel  , Zrínyi Miklós út 26

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5000 Szolnok Apáczai Csere János utca 24. 

1606010728

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.07.08. 2017.03.06.  

 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

 5083 Kengyel  Zrínyi Miklós út 26

  

  

  

12/2013

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 12/2013

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
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 III / 3. Üzletek 12/2013

 5083 Kengyel  Zrínyi Miklós út 26 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Coop Trafik Földvár Bt.  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  20

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2013.07.02.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig
06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig
06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig
06:00 - tól 14:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 NEMZETI DOHÁNYBOLT  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  20

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

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

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig
06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig
06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig
06:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Gulácsi István 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2014 neve:

 címe:  5083 Kengyel , Thökölyl út 27 /A

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5000 Szolnok , Thököly út 21.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10671512

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.06.19.   

 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

 5083 Kengyel , Thököly út 27/A

  

  

  

1/2014

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2014

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 1/2014

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

 III / 2. Jövedéki termékek 1/2014

   megnevezés

alkoholtermék

 Bordács Attila 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2014 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Kossuth út 42/ A 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5082 Tiszatenyõ Béke út 42. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  40463302

 statisztikai szám: 668932004722231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.12.17.   

 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

 5083 Kengyel Kossuth út 42/a 

  

  

  

3/2014

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete: 15 m2
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2014

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 3/2014

megnevezés sorszám

1.5  Hús-és hentesáru

1.11  Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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 III / 3. Üzletek 3/2014

 5083 Kengyel Kossuth út 42/a  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Húsbolt  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  22,91 m2

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2014.12.16.

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

12:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig
07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig
07:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig
07:00 - tól 11:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Gálné Juhász Beáta 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2015 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Kossuth út 171. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Kossuth út 144. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  43226683

 statisztikai szám: 670767835630231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2015.04.27.   

 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

 5083 Kengyel, Kossuth út 171. 

  

  

  

1/2015

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2015

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 1/2015

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

48



 THE ONE POSIBILITY KFT.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2015 neve:

 címe:  5083 Kengyel, KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1171 BUDAPEST   TÖRPEGÉM U. 14. FSZ. 5. 

0109176919

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 235649944799113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2015.03.24.   

 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

 5083 Kengyel, KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE 

  

  

  

2/2015

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2015

 mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2015

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

1.10  Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)
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 JUHÁSZ JÁNOSNÉ 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2015 neve:

 címe:  5083 Kengyel, közigazgatási területe

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 Petõfi Sándor út 26. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  42836680

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2015.05.14.   

 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

 5083 Kengyel

  

  

  

3/2015

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2015

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 3/2015

megnevezés sorszám

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6  Lábbeli- és bõráru

20  Illatszer, drogéria

 Balogh Edit 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2015 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Ságvári út 10. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5430 Tiszaföldvár Ókincsem II.keresz út 38. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  4633094

 statisztikai szám: 521001647112311

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.11.13.   

 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

 5083 Kengyel, Ságvári út 10. 

  

  

  

4/2015

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2015

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 4/2015

megnevezés sorszám

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru
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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)

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)

5  Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

27  Játékáru

 Boróczki Gergely 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Kossuth út 58. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Kossuth út 58. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  50020632

 statisztikai szám: 673005100113231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.02.03.   

 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

 5083 Kengyel, Kossuth út 58. 

  

  

  

1/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2016

 üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

NagykereskedelemX

 III / 1. Termékkörök 1/2016

megnevezés sorszám

51  Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)
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 Veres Istvánné 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Vasvári út 1. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Vasvári út 1. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  44441904

 statisztikai szám: 672333179604231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2015.09.11.   

 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

 5083 Kengyel

  

  

  

3/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2016

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 3/2016

megnevezés sorszám

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)

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

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2016

 üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

57



 Jelenfi Buci Kft.  

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel , Ady Endre út 5. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Ady Endre út 5. 

1609016389

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 253355291071111

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.03.25.   

 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

 5083 Kengyel  Ady Endre út 5. 

  

  

  

4/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 4/2016

megnevezés sorszám

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

 III / 3. Üzletek 4/2016

 5083 Kengyel  Ady Endre út 5.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Jelenfi Pékség  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  14

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2016.03.25.

 Hétfõ   - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

  - ig
05:00 - tól 08:00 - ig

05:00 - tól 08:00 - ig
05:00 - tól 08:00 - ig

05:00 - tól 08:00 - ig
05:00 - tól 08:00 - ig

  - tól   - ig

Pénteken: 17.30- 20.30 

Egyéb nyitvatartás:
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 Hajduk Anna 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Bajcsy Zsilinszky út 11. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel,  Bajcsy Zsilinszky út 11. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  50068100

 statisztikai szám: 673282176622231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.03.18. 2016.12.01.  

 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

 5083 Kengyel

  

  

  

5/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2016

 üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 5/2016

megnevezés sorszám

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

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

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2016

 csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 5/2016

megnevezés sorszám

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

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

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék
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 Pietas Kereskedelmi Szolgálatató és Temetkezési Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Kossuth út 80. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5000 Szolnok Temetõ utca 10. 

1609014581

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 241240659603113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.02.12.   

 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

 5083 Kengyel Kossuth út 80. 

  

  

  

6/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2016

megnevezés sorszám

30  Virág és kertészeti cikk

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

41  Temetkezési kellék

 III / 3. Üzletek 6/2016

 5083 Kengyel Kossuth út 80.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Pietas Temetkezési Iroda  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  16 m2 

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

10:00 - ig

  - tól   - ig
15:00 - tól 17:00 - ig

  - tól   - ig
08:00 - tól 10:00 - ig

10:00 - tól 12:00 - ig
  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Tóth Zsolt E.v . 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

7/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Kossuth út 77. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5430 Tiszaföldvár, Epreskert út 31. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  36788095

 statisztikai szám: 666243384771231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.04.20. 2016.10.28.  

 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

 5083 Kengyel Kossuth út 77. 

  

  

  

7/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 7/2016

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

 III / 2. Jövedéki termékek 7/2016

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 7/2016

 5083 Kengyel Kossuth út 77.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 ÉDES ÁLOM CUKRÁSZDA & FAGYIZÓ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  80 m2 

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:  20

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2016.04.20.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig
09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig
09:00 - tól 19:00 - ig
09:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 West Bagett Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

8/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel, KOssuth út 63.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, KOssuth út 63.

1309153875

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 238070594711113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.04.01.   

 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

 5083 Kengyel Kossuth út 63. 

  

  

  

8/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 8/2016

megnevezés sorszám

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

 III / 3. Üzletek 8/2016

 5083 Kengyel Kossuth út 63.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Kenyér és Pékáru Mintabolt  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  80 m 2 

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2016.04.01.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

10:00 - ig

06:00 - tól 10:00 - ig
06:00 - tól 10:00 - ig

06:00 - tól 10:00 - ig
06:00 - tól 10:00 - ig
06:00 - tól 10:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Tóth Zsolt 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

9/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Kossuth út 77. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5430 Tiszaföldvár, Epreskert út 31. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  36788095

 statisztikai szám: 666243384771231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.06.08.  2017.02.08.

 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

 5083 Kengyel Kossuth út 77. 

  

  

  

9/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 9/2016

megnevezés sorszám

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6  Lábbeli- és bõráru
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 III / 3. Üzletek 9/2016

 5083 Kengyel Kossuth út 77.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 MELISSZA DIVATÁRUHÁZ  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  100 

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2016.06.01.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig
09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig
09:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig
  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Fodor Farm Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

10/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel, 075/5

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Petõfi út 3/a 

1609014109

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 238647064621113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.05.29.   

 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.

70



 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5083 Kengyel, 075/5, 

  

  

  

10/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 10/2016

megnevezés sorszám

51  Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)
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 Körmöndi és Társa Épító - Javító Közkereseti Társaság 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

11/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Rákóczi út 22. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel,  Kossuth út 199. 

1603001720

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 215401614120211

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.06.13.   

 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

 5083 Kengyel Rákóczi út 22. 

  

  

  

11/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 11/2016

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

2  Dohányterméket kiegészítõ termék

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5083 Kengyel

  

  

  

11/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 11/2016

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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2  Dohányterméket kiegészítõ termék

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

 III / 2. Jövedéki termékek 11/2016

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

 III / 3. Üzletek 11/2016

 5083 Kengyel kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Nemzeti Dohánybolt  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  35

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2016.06.13.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig
06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig
06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig
08:00 - tól 16:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 KENGYEL  KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

12/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel , SZABASDSÁG ÚT 10. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 SZABADSÁG ÚT 10. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  742575

 statisztikai szám: 157329948411321

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.07.06.   

 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

 5083 Kengyel  SZABADSÁG ÚTI KÖZPARK

  

  

  

12/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2016

 üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 12/2016

megnevezés sorszám

1.7  Zöldség- és gyümölcs

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)

29  Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

59  seprû, vesszõbõl fonott termékek

 Chicken Meat Farm - 96 Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

13/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel , Szabadság út közpark 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5008 Szolnok Vörösmezõ u. 58. 

1609013912

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 237865030147113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.07.11.   

 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

 5083 Kengyel Szabadság úti közpark 

  

  

  

13/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2016

 közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 13/2016

megnevezés sorszám

1.7  Zöldség- és gyümölcs
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 Gábor - Szabó Miklós 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

14/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Rákóczi út 18.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 22.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  50450572

 statisztikai szám: 675872904779231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.08.18.   

 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

 5083 Kengyel Rákóczi út 18.

  

  

  

14/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 14/2016

megnevezés sorszám

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5  Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

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

 Munkácsi Henrietta 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

15/2016 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Arany János út 49. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Arany János út 49. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  50775222

 statisztikai szám: 677960895630231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2016.09.07.   

 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

 5083 Kengyel Arany János út 49. 

  

  

  

15/2016

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 15/2016

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 15/2016

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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 III / 2. Jövedéki termékek 15/2016

   megnevezés

alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 15/2016

 5083 Kengyel Arany János út 49.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Piros 7 Sörözõ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  90

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:  50

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2016.09.01.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

21:00 - ig
06:00 - tól 21:00 - ig
06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig
06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig
06:00 - tól 21:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Balogh Edit E.V.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2017 neve:

 címe:  5083 Kengyel , Malom utca 24

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5430 Tiszaföldvár, Ókincsem II. kereszt út 38.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  4633094

 statisztikai szám: 521900164711231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2017.04.11.   

 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

 5083 Kengyel Malom utca 24.

  

  

  

1/2017

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2017

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2017

megnevezés sorszám

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru
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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)

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)

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

27  Játékáru

32  Állateledel, takarmány

55  Ipari vegyi áru

 III / 2. Jövedéki termékek 1/2017

   megnevezés

sör

bor

pezsgõ

 III / 3. Üzletek 1/2017

 5083 Kengyel Malom utca 24. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Bagi Vegyes Bolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  45

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2017.04.13.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig
06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig
06:00 - tól 18:00 - ig
06:00 - tól 14:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 West Bagett Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2017 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Mikszáth Kálmán út 1

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2724 Újlengyel, Petõfi út 48.

1309153875

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 238070594711113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2017.04.25.   

 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

 5083 Kengyel, Mikszáth Kálmán út 1.

  

  

  

2/2017

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2017

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2017

megnevezés sorszám

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru
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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)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5  Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

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

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32  Állateledel, takarmány

 III / 2. Jövedéki termékek 2/2017

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

 III / 3. Üzletek 2/2017

 5083 Kengyel, Mikszáth Kálmán út 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Vegyesbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  50

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2017.04.25.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

10:00 - ig
06:00 - tól 10:00 - ig
06:00 - tól 10:00 - ig

06:00 - tól 10:00 - ig
06:00 - tól 10:00 - ig

06:00 - tól 10:00 - ig
  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Kovács Attila

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2017 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Kossuth út 13.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Kossuth út 13.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  51384926

 statisztikai szám: 681966404614231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2017.04.27.   

 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

 5083 Kengyel, Kossuth út 13.

  

  

  

3/2017

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2017

 üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

X Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

NagykereskedelemX

 III / 1. Termékkörök 3/2017

megnevezés sorszám

48  Egyéb gépjármû (tehergépjármû, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármû)

52  Mezõgazdasági ipari gép, berendezés

54  Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelõgép, mérõberendezés, professzionális elektromos
gép, berendezés, hajó, repülõgép stb)

 Kengyeli Mezõgazdasági Szociális Szövetkezet

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2017 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Kossuth út 96.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Szabadság út 10.

1602002047

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 257669720111121

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2017.05.04.   

 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

 5083 Kengyel, Kossuth út 96.

  

  

  

4/2017

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2017

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 4/2017

megnevezés sorszám

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

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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1.11  Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

30  Virág és kertészeti cikk

 III / 2. Jövedéki termékek 4/2017

   megnevezés

sör

 III / 3. Üzletek 4/2017

 5083 Kengyel, Kossuth út 96. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Vitamin Kuckó Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  50

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2017.05.04.

 Hétfõ 13:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

17:30 - ig
07:30 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 17:30 - ig
08:00 - tól 17:30 - ig

07:30 - tól 17:30 - ig
08:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

Kedd, Szerda, Csütörtök és Péntek napokon az üzlet 12:00 és 13:00 óra közötti idõben zárva tart.

Egyéb nyitvatartás:

 Gál Erika 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2017 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Vasvári Pál út 7.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Vasvári Pál út 7.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  51504973

 statisztikai szám: 682724634623231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2017.05.26.   

 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

 5083 Kengyel, 092/12 hrsz. 

  

  

  

5/2017

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2017

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 5/2017

megnevezés sorszám

59  élõállat
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 Karakas Lajos Zoltán

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2017 neve:

 címe:  5083 Kengyel, Bajcsy-Zsilinszky út 134.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5083 Kengyel, Bajcsy-Zsilinszky út 134.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  51302221

 statisztikai szám: 741880514616231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2017.07.18.   

 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

 5083 Kengyel, Bajcsy-Zsilinszky út 134.

  

  

  

6/2017

 - 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 fogyaztási cikket értékestő üzlet esetén
 - az árusítótér nettó alapterülete:  
 - az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
         - száma:  
         -  telekhatártól mért távolsága:  

 Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

 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:

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

- elhelyezése
 Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2017

 csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

X Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

NagykereskedelemX

 III / 1. Termékkörök 6/2017

megnevezés sorszám

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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