
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................
Ásványráró Község Önkormányzata

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



Tatai Pékség Sütõipari és Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Deák F. u. 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9173 Gyõrladamér, Petõfi S. u. 31.

0809012495

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 133552901581113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.01.19. 2006.03.27.

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

9177 Ásványráró, Deák F. u. 8.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

1/2010
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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

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

III / 3. Üzletek 1/2010

9177 Ásványráró, Deák F. u. 8. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Tatai kenyérüzletÜzlet 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:

Hétfõ 16:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

16:00 - tól 20:00 - ig

16:00 - tól 20:00 - ig

16:00 - tól 20:00 - ig

16:00 - tól 20:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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ICA DIVATÜzlet 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:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

11:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Hétfõ-Péntek: du. 14:00-18:00

Egyéb nyitvatartás:

Kertész Ervinné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, 9177 Ásványráró Rákóczi u.49

székhelye:

cégjegyzékszáma:

Rákóczi utca 49

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV-647159

statisztikai szám: 468640064776231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.12. 2007.01.16.

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

9177 Ásványráró Rákóczi u. 49.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

2/2010

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

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

30 Virág és kertészeti cikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 2/2010

9177 Ásványráró Rákóczi u. 49. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Virágbolt-Ajándéktárgy üzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 48

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- 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 12:11 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szemeti Károly

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, 9177 Ásványráró Rákóczi u. 56.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró Rákóczi utca 56.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV-512826

statisztikai szám: 467574505248231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.14.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

Rákóczi u.56.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

3/2010

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2010

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

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

32 Állateledel, takarmány

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

III / 3. Üzletek 3/2010

Rákóczi u.56. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Termény TakarmányboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 72

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

16:00 - ig

- tól - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szürkegém Fogadó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 52.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró Rákóczi u. 52.

0809006768

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 114676945610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.21.

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

Ásványráró  Rákóczi u. 52.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

4/2010

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2010

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

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2010

megnevezéssorszám

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)

III / 3. Üzletek 4/2010

Ásványráró  Rákóczi u. 52. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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ButikÜzlet 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:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Somodi János Gyula

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Tûzoltó u.14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró Tûzoltó u.14.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV-870089

statisztikai szám: 470245885224231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.03.01.

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

Ásványráró Tûzoltó u.14.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

5/2010

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2010

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

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.6 Hal

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

III / 3. Üzletek 5/2010

Ásványráró Tûzoltó u.14. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Rárói Pék Süti boltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 15:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:30 - ig

15:30 - tól 19:30 - ig

15:30 - tól 19:30 - ig

15:30 - tól 19:30 - ig

15:30 - tól 19:30 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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