
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Velem községi

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

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



Stipsics Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 9726 Velem, Rákóczi u. 35.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9726 Velem, Rákóczi u. 35.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2984698

statisztikai szám: 534212074711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1996.05.01.

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

VEGYESBOLTÜzlet elnevezése:

címe: 9726 Velem, Rákóczi u. 35.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

06:30 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

2



Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

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

3

Lábbeli- és bõráru6

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

Óra- és ékszer25

Játékáru27

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

37

Fotócikk38

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

3



Reményi István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 9726 Velem, Rákóczi u. 34.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9726 Velem, Rákóczi u. 34.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2768128

statisztikai szám: 533324684711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.02.01.

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

LERAKATÜzlet elnevezése:

címe: 9726 Velem,

alapterülete (m2): 12

helyrajzi száma:

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

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám
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Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Palackos gáz24

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

Pittyes KocsmaÜzlet elnevezése:

címe: 9726 Velem, Rákóczi u. 34.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

5



III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Róth Attila Imre

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 9726 Velem, Rákóczi u. 21.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9726 Velem, Rákóczi u. 21.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 8244107

statisztikai szám: 639844205610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.05.15.

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

címe: 9726 Velem, Rákóczi u. 21.

alapterülete (m2): 51

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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