Tiszasziget
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján
kötelező.
A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
EU-ROAD 2004 Bt.
címe:
6756 Tiszasziget, Fűzfa u. 2.
székhelye:
6756 Tiszasziget, Fűzfa u. 2.
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
Cg. 06-06-014061
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

3/2012

21824900-7022-212-06

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.08.02.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
2012.08.19. Tiszaszigeti Falunap alkalmi rendezvény
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem: X
Vendéglátás: X
Nagykereskedelem:

Közterületi
értékesítés

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

IGEN

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám
1.2

megnevezés
kávéital, alkoholmentes- és szeszesital

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

sör, bor, szeszesital

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:
2

Alapterülete (m ):
Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Nyitva tartás ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitva tartás

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Papírtányér Kft.
címe:
6756 Tiszasziget, Kossuth u. 3.
székhelye:
6756 Tiszasziget, Kossuth u. 3.
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
Cg. 06-09-018924
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

2/2012

23947052-5610-113-06

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.04.23.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: Szeged – magánterület megállapodással
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Mozgóbolt útján
folytatott
kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem: X
Vendéglátás: X
Nagykereskedelem:

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

NEM

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.8.
1.9.

megnevezés
meleg-, hideg étel
kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital
csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
cukrászati készítmény, édesipari termék
kenyér- és pékáru, sütőipari termék
édességáru

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

sör

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:
2

Alapterülete (m ):
Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Nyitva tartás ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitva tartás:

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Kövesi Annamária Katinka egyéni vállalkozó
címe:
6756 Tiszasziget, Temető utca 3.
székhelye:
6756 Tiszasziget, Temető utca 3.
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
vállalkozói nyilvántartási száma:
27717289
kistermelő regisztrációs száma:

1/2012

65813078471923106

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.03.12.

módosítása:

megszűnése:

2012.11.16.

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Rákóczi utca 2.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem: X
Vendéglátás:
Nagykereskedelem:

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

NEM

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám
1.11.
1.7.
1.9.
3.
5.
7.
18.
20.
21.
27.
32.

megnevezés
egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin, zsír, cukor, só, száraztészta, kávé, tea stb.)
zöldség- és gyümölcs
édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukoráru stb.)
textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, ágynemű, asztalterítő, törölköző, varrócérna, gomb stb.)
babatermék (csecsemő- és kisgyermek ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.)

bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)
illatszer, drogéria
háztartási tisztítószer, vegyi áru
30.
játékáru
43.
állateledel, takarmány
45.

virág- és kertészeti cikk
emlék- és ajándéktárgy
kreatív- hobbi és dekorációs termék

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:
2

Alapterülete (m ):

OLCSÓ DISZKONT
25

Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Nyitva tartás ideje
Hétfő
08:00
Kedd
08:00
Szerda
08:00
Csütörtök
08:00
Péntek
08:00
Szombat
08:00
Vasárnap
zárva
Egyéb nyitva tartás

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
12.00

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Piros Leves Bt.
címe:
6756 Tiszasziget Május 1. u. 1/A
székhelye:
6756 Tiszasziget Május 1. u. 1/A
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
Cg 06-06-015433
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

2/2010

22311171-2-06

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.02.26.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Kossuth u. 43.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem: X
Vendéglátás:
Nagykereskedelem: X

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

NEM

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám

megnevezés
14.
23.
24.
32.

vasáru, barkács, építési anyag
háztartási tüzelőanyag
palackos gáz
állateledel, takarmány

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:

TÜZÉP TELEP

2

Alapterülete (m ):
Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Nyitva tartás ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitva tartás:

07.30
07.30
07.30
07.30
07.30

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
zárva
zárva

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Licitdepó Kft. / Pamuk István ügyvezető
címe:
6756 Tiszasziget, Kossuth u. 50/B
székhelye:
6756 Tiszasziget, Kossuth u. 50/B
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
Cg 06-09-013967
vállalkozói nyilvántartási száma:
14762675
kistermelő regisztrációs száma:

1/2010

14762675-2-06

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.01.11.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Kossuth u. 50/B
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: ORSZÁGOS
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: ORSZÁGOS

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi tevékenység jellege

Csomagküldő
kereskedelem

Kereskedelmi ügynöki tevékenység: X
Kiskereskedelem:
Vendéglátás:
Nagykereskedelem:

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

NEM

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám

megnevezés
számítógép, periféria, kommunikációs eszköz javítása

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:
2

Alapterülete (m ):
Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Nyitva tartás ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitva tartás:

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Tyúkász Bt.
címe:
6756 Tiszasziget, Temesvári u. 12.
székhelye:
6727 Szeged, Algyői út 27.
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
Cg 06-06-006401
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

4/2009

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.05.16.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Temesvári u. 12.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Vendéglátóipari
egység

A kereskedelmi tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem:
Vendéglátás: X
Nagykereskedelem:

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

IGEN

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám

megnevezés

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

alkohol, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermékek, dohánygyártmány

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:
2

Alapterülete (m ):

KIS-SZIGET SÖRÖZŐ
20

Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Nyitva tartás ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitva tartás:

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Csekkpont Bt.
címe:
6756 Tiszasziget, Kossuth u. 42.
székhelye:
6756 Tiszasziget, Kossuth u. 42.
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
06-06-015980
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

3/2009

22553788-5310-212-06

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.04.09.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 3.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a – megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Kiskereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem: X
Vendéglátás:
Nagykereskedelem:

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

NEM

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám

megnevezés
postai tevékenység

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:
2

Alapterülete (m ):

POSTA SZOLGÁLTATÓ HELY
50

Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

2009.04.29.

Nyitva tartás ideje
Hétfő
08.00 – 12.00
Kedd
08.00 – 12.00
Szerda
08.00 – 12.00
Csütörtök
08.00 – 12.00
Péntek
08.00 – 12.00
Szombat
zárva
Vasárnap
zárva
Egyéb nyitva tartás:

12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Gajdácsné Ladó Enikő
címe:
6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 2.
székhelye:
6756 Tiszasziget, Szabadság u. 5/b
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
ES-446274
vállalkozói nyilvántartási száma:
17549493
kistermelő regisztrációs száma:

2/2009

65698033-9200-231-06

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.04.01.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 2.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Kiskereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem: X
Vendéglátás:
Nagykereskedelem:

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

NEM

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám

megnevezés
szerencsejáték, fogadás

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:

SZIGET TOTÓZÓ

2

Alapterülete (m ):
Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

2009.04.01.

Nyitva tartás ideje
Hétfő
15.00
Kedd
09.00 - 12.00
Szerda
09.00 - 12.00
Csütörtök
09.00 - 12.00
Péntek
09.00 - 12.00
Szombat
09.00 - 12.00
Vasárnap
zárva
Egyéb nyitva tartás:

18.00
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Coop Szeged Zrt.
címe:
6721 Szeged, Szent István tér 16.
székhelye:
6721 Szeged, Szent István tér 16.
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
06-10-000275
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

3/2010

11917553-4711-114-06

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.09.30.

módosítása:

megszűnése:

2010.11.09.

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 6.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Kiskereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem: X
Vendéglátás:
Nagykereskedelem:

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

NEM

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám

megnevezés

210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 6. számú melléklete alapján:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32., 37., 38., 39., 43., 45.

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

alkohol, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermékek, dohánygyártmány

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:
2

Alapterülete (m ):

901. HATÁR COOP SZUPER
ÁRUHÁZ
640

Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Nyitva tartás ideje
Hétfő
06.00
Kedd
06.00
Szerda
06.00
Csütörtök
06.00
Péntek
06.00
Szombat
06.00
Vasárnap
07.00
Egyéb nyitva tartás:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
14.00
12.00

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Erica’ 99 Bt.
címe:
6771 Szeged, Szerb u. 72.
székhelye:
6771 Szeged, Szerb u. 72.
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

1/2001

20385598-5248-212-06

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.03.19.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 2/F
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Kiskereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem: X
Vendéglátás:
Nagykereskedelem:

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

NEM

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám

megnevezés
4.
6.
7.
9.
13.
14.
15.
21.
30.
32.
37.
55.

ruházat
lábbeli és bőráru
bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
villamos háztartási készülék és villamossági cikk
festék lakk
vasáru, barkács, építési anyag
szaniteráru
háztartási tisztítószer, vegyi áru
virág, kertészeti cikk
állateledel, takarmány
mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termelésnövelő anyag
ipari vegyi áru

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:
2

Alapterülete (m ):

GAZDABOLT
20

Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Nyitva tartás ideje
Hétfő
08.00
Kedd
08.00
Szerda
08.00
Csütörtök
08.00
Péntek
08.00
Szombat
08.00
Vasárnap
zárva
Egyéb nyitva tartás:

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
13.00

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Ábrahám Zoltánné
címe:
6756 Tiszasziget, Szabadság u. 2/A
székhelye:
6756 Tiszasziget, Szabadság u. 2
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
vállalkozói nyilvántartási száma:
20656078551
kistermelő regisztrációs száma:

1/2000

45853577-5211-231

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.05.25.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Szabadság u. 2
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Vegyes
kiskereskedelem

A kereskedelmi tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem: X
Vendéglátás:
Nagykereskedelem:

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

NEM

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám

megnevezés
húskészítmény, szárazáru, szalonnafélék, pasztőrözött tej, tejtermékek, fagyasztott félkész- és
késztermékek, baromfitojás

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:

MINI ABC

2

Alapterülete (m ):
Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Nyitva tartás ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Egyéb nyitva tartás:

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Barcsik Istvánné
címe:
6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 2.
székhelye:
6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 2.
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

1/1997

4559799223106

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.09.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 2.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Kiskereskedelem

A kereskedelmi tevékenység jellege

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

NEM

NEM

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem: X
Vendéglátás:
Nagykereskedelem:

III. / 1. Termékkörök
sorszám
1.2
1.4
1.8
1.9

megnevezés
csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszesital
cukrászati készítmény, édesipari termék
kenyér és pékáru, süteményipari termék
édességáru

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

dohánytermék, köztes alkoholtermék, alkohol

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:
2

Alapterülete (m ):

OÁZIS BÜFÉ
20

Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Nyitva tartás ideje
Hétfő
07.00
Kedd
07.00
Szerda
07.00
Csütörtök
07.00
Péntek
07.00
Szombat
08.00
Vasárnap
10.00
Egyéb nyitva tartás:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Vidács János
címe:
6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 4.
székhelye:
6726 Szeged, Vedres u. 26.
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
vállalkozói nyilvántartási száma:
ES-368730
kistermelő regisztrációs száma:

2/1997

71858425-5610-231-06

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.09.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 4.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Melegkonyhás
vendéglátóipari
egység

A kereskedelmi tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem:
Vendéglátás: X
Nagykereskedelem:

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

IGEN

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám
1.1
1.2
1.4

megnevezés
meleg-hideg étel
kávéital, alkoholmentes és szeszesital
cukrászati készítmény, édesipari termék

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:
2

Alapterülete (m ):

SZIGET-VENDÉGLŐ
120

Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Nyitva tartás ideje
Hétfő
06.00
Kedd
06.00
Szerda
06.00
Csütörtök
06.00
Péntek
06.00
Szombat
06.00
Vasárnap
07.00
Egyéb nyitva tartás:

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
Hajdú Kft.
címe:
6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 13.
székhelye:
6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 13.
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

14/1997

11008560923106

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1970. 07. 10.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Szabadság u. 3.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Kiskereskedelem

A kereskedelmi tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem: X
Vendéglátás:
Nagykereskedelem:

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

NEM

NEM

III. / 1. Termékkörök
sorszám
14.
23.
24.
32.
51.

megnevezés
vasáru, barkács, építési anyag
háztartási tüzelőanyag
palackos gáz
állateledel, takarmány
mezőgazdasági nyersanyag

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:
2

Alapterülete (m ):

TÁP-TERMÉNYBOLT
40

Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Nyitva tartás ideje
Hétfő
zárva
Kedd
08.00 - 12.00
13.30 - 17.00
Szerda
08.00 - 12.00
13.30 - 17.00
Csütörtök
08.00 - 12.00
13.30 - 17.00
Péntek
08.00 - 12.00
13.30 - 17.00
Szombat
08.00
12.00
Vasárnap
zárva
Egyéb nyitva tartás:

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:
SZA-DO 2009. Kft.
címe:
6756 Tiszasziget, Kossuth u. 62.
székhelye:
6754 Újszentiván, Bosán u. 29.
cégjegyzékszáma:
statisztikai szám:
06-09-014606
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

1/2011

14948945-4711-113-06

I. / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.02.02.

módosítása:

megszűnése:

2011.08.05.

II. A kereskedelmi tevékenység helye
6756 Tiszasziget, Kossuth u. 62.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed a - megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

II. / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

Kiskereskedelmi
üzletben folytatott
kereskedelem

A kereskedelmi tevékenység jellege

szeszesital kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. Rendelet 22. § (1)
bekezdésében
meghatározott tevékenységet

NEM

NEM

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:
Kiskereskedelem: X
Vendéglátás:
Nagykereskedelem:

III. / 1. Termékkörök
sorszám
1.

megnevezés
élelmiszer

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7,
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12
7.
9.
11.
17.
20.
21.
27.
43.

bútor
villamos háztartási készülék, villamossági cikk
audiovizuális termék
újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
illatszer, drogéria
háztartási tisztítószer
játékáru
emlék és ajándéktárgy

III. / 2. Jövedéki termékek
megnevezés

alkohol, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány

III. / 3. Üzletek
Üzlet elnevezése:
2

Alapterülete (m ):

KANYAR ABC
135

Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29) Korm. Rendelet 25. §
(4) bekezdése szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

2011.02.02.

Nyitva tartás ideje
Hétfő
06.00
Kedd
06.00
Szerda
06.00
Csütörtök
06.00
Péntek
06.00
Szombat
06.00
Vasárnap
07.00
Egyéb nyitva tartás:

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00

