Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről
2015. március 15.

A nyilvántartásba
vétel száma:

9

A kereskedő
neve:

Tóth Imréné

címe:

5081 Szajol, Szt. István kir. út 50.

székhelye:

5081 Szajol, Szt. István kir. út 50.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

2864042 / ES-378188

x

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

statisztikai száma:

Egyéb termék

megnevezése

sorszáma
1.2
1.3

megnevezése

Jövedéki
termékek
megnevezése

Kávéital, alkoholmentes-és szeszesital

alkoholtermék

Csomagolt kávé,dobozos, ill. palacko-

sör
bor
pezsgő

zott alkoholmentes-és szeszes ital

Édességáru

1.9

52138546-5629-231-16

PINGVIN
FAGYIZÓ

x

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Az üzlet
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
8
hétfő
6
18,30
PINGVIN FAGYIZÓ
kedd
6
18,30 Szajol, Szt. István kir. út 50.
helyrajzi száma:
1053
szerda
6
18,30
csütörtök
A kereskedelmi tevékenység:
6
18,30
péntek
6
18,30 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
szombat
6
18,30
1997-06-25
vasárnap
6
18,30
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

x
kiskereskedelem

köztes alkoholtermék

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

11

A kereskedő
neve:

Székely István

címe:

5081 Szajol, Napsugár út 2/a.

székhelye:

5081 Szajol, Kölcsey F. út 4.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

6433663 / ES-601290

x

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

Sarki
ZöldségGyümölcs
Vegyeskereskedés

sorszáma

megnevezése

2

a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes
anyagok készítmények

statisztikai száma:

Egyéb termék

sorszáma
1.3

megnevezése
Csomagolt kávé,dobozos, ill. palackozott alkoholmentes-és szeszes ital

1.7
1.9
1.11
21.

Zöldség- és gyümölcs
Édességáru
Egyéb élelmiszer

52191749-4721-231-16

Jövedéki
termékek
megnevezése
alkoholtermék

sör
bor
pezsgő

x

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

x
kiskereskedelem

köztes alkoholtermék

Háztartási tisztítószer,vegyi áru

nagykereskedelem

Oldal 1

Az üzlet
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
15
hétfő
7
17,00
Sarki zöldség-gyümölcs
Szajol, Kölcsey F. út 4.
kedd
7
17,00
helyrajzi száma:
vegyeskereskedés
1369
szerda
7
17,00
csütörtök
A kereskedelmi tevékenység:
7
17,00
péntek
7
17,00 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
szombat
7
12,00
1997-06-30
vasárnap
7
11,00
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

18

A kereskedő
neve:

Vadnai István

címe:

5081 Szajol, Rózsa F. út 9.

székhelye:

5081 Szajol, Rózsa F. út 9.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

6556827 / ES-378806

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

statisztikai száma:

Egyéb termék

megnevezése

sorszáma
1.2
1.9

megnevezése

52230655-5630-231-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

Kávéital, alkoholmentes-és szeszesital

alkoholtermék

Édességáru

sör
bor
pezsgő

Lila Akác
Kiskocsma

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Az üzlet
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
9
hétfő
6 – 21
5081 Szajol, Rózsa F. út 9.
Lila Akác Kiskocsma
kedd
6 – 21
helyrajzi száma:
811
szerda
6 – 21
csütörtök 6 – 21
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
6 – 21
szombat 6 – 21
1997-07-16
vasárnap 6 – 21
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

15 fő befogadására alkalmas

x
kiskereskedelem

köztes alkoholtermék

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

20

A kereskedő
neve:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

címe:

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

székhelye:

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

01-10-041683

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma
8

MOL
Üzemanyagtöltő Állomás

megnevezése
„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag

Nyitvatartási ideje
hétfő
7 – 15
kedd
7 – 15
szerda
7 – 15
csütörtök 7 – 15
péntek
7 – 15
szombat

Egyéb termék

sorszáma
22

megnevezése
Gépjármű- és motorkerékpár- üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz,
gépjármű-kenőanyag,

10625790-1920-114-01

Jövedéki
termékek
megnevezése

ásványolaj

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

x
kiskereskedelem

- hűtőanyag és adalékanyag

23
24

Háztartási tüzelőanyag
Palackos gáz

nagykereskedelem

Oldal 2

Az üzlet
elnevezése:

Címe:

5081 Szajol, Bázistelep
Hrsz:2401/1

MOL Üzemanyagtöltő
Állomás

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

2401/1

A kereskedelmi tevékenység:
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
1997-08-12

vasárnap

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

24

A kereskedő
neve:

Kiss Istvánné

címe:

5081 Szajol, Hunyadi út 11.

székhelye:

5081 Szajol, Hunyadi út 11.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

4690240 / EV-500617

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

Egyéb termék

sorszáma

megnevezése

sorszáma

2

a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes
anyagok készítmények

13
14
15
20
21

3

az egyes festékek, lakkok és járművek javító

UNIVERZÁL
Kisáruház

statisztikai száma:

fényezésére szolgáló termékek szerves

megnevezése

74058662-5211-231-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

Festék, lakk

x

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Az üzlet
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
10
hétfő
UNIVERZÁL Kisáruház helyrajzi száma:
kedd
7 – 12 14 – 18 5081 Szajol, Hunyadi út 11.
1088
szerda
7 – 12 14 – 18
csütörtök 7 – 12 14 – 18
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
7 – 12 14 – 18 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
szombat 7 – 12
1997-08-08
vasárnap
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

x

Vasáru, barkács, és építési anyag

Szaniteráru
Illatszer, drogéria

kiskereskedelem

Háztartási tisztítószer,vegyi áru

oldószer tartalmának szabályozásáról szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

30

A kereskedő
neve:

Búzacipó Bt.

címe:

5081 Szajol, Erkel tér 1.

székhelye:

5081 Szajol, Erkel tér 1.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

16-06-002062

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

2

Kenyér- és
vegyesbolt

megnevezése
a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes
anyagok készítmények

Egyéb termék

sorszáma
1.3
1.7
1.8
1.9
1.10, 1.5
1.11
32
17
20
21

megnevezése
Csomagolt kávé,dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes-és szeszes ital

Zöldség- és gyümölcs
Kenyér-és pékáru, sütőipari termék

Édességáru
Tej, tejtermék, Hentesáru
Egyéb élelmiszer
Állateledel

26014948-4711-212-16

Jövedéki
termékek
megnevezése
alkoholtermék

sör
bor
pezsgő

x

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

x

kiskereskedelem

köztes alkoholtermék

Újság,napilap,folyóirat,periodikus kiadvány

Illatszer, drogéria
Háztartási tisztítószer,vegyi áru

nagykereskedelem

Oldal 3

Az üzlet
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
20
hétfő
5081 Szajol, Szolnoki út 74.
Kenyér- és vegyesbolt
helyrajzi száma:
kedd
6 – 14
1388/77
szerda
6 – 14
csütörtök 6 – 14
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
6 – 14
szombat 6 – 12
1997-08-11
2015.03.15
vasárnap
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

34

A kereskedő
neve:

Bíró Lászlóné

címe:

5081 Szajol, Rákóczi út 17.

székhelye:

5081 Szajol, Rákóczi út 17.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

3216997 / ES-378847

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

Egyéb termék

megnevezése

sorszáma
30

megnevezése

52093782-4776-231-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

Virág- és kertészeti cikk

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Az üzlet
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
15
hétfő
szünnap
Margaréta Virágbolt
kedd
9 – 12 14 – 18 5081 Szajol, Halász út 14.
helyrajzi száma:
451
szerda
9 – 12 14 – 18
csütörtök 9 – 12 14 – 18
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
megkezdésének
időpontja:
módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
9 – 12 14 – 18
szombat 9 – 12 14 – 18
1997-08-15
vasárnap 9 – 12
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

x
kiskereskedelem

Margaréta
Virágbolt

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

60

A kereskedő
neve:

FERKER KFT.

címe:

5081 Szajol, Szt. István kir. út 56/a.

székhelye:

5081 Szajol, Szt. István kir. út 56/a.

cégjegyzékszáma:

16-09-002563

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma
22.

Járműalkatrészek
és Gépek
Üzlete

55.
13.

megnevezése
Gépjármű-kenőanyag,hűtőanyag és adalékanyag
Ipari vegyi áru
Festék, lakk

kistermelő regisztrációs száma:

Egyéb termék

sorszáma
9
37
6
14.

megnevezése
Vasáru, barkács
Mezőgazdasági szersz. Alkatrész

11264996-4532-113-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

x

Munkavédelmi lábbeli
Vasáru, barkács

kiskereskedelem

nagykereskedelem

Oldal 4

Az üzlet
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
60
hétfő
8,00
16,00
5081 Szajol, Szt. István kir.
Járműalkatrészek üzlete helyrajzi száma:
kedd
8,00
16,00
út 56/a.
1151/1
szerda
8,00
16,00
csütörtök
A kereskedelmi tevékenység:
8,00
16,00
péntek
8,00
16,00 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
szombat 8,00
12,00
1997-09-17
2014.03.19
vasárnap
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

A kereskedő
neve:

102

Magyar Posta Zrt.

címe:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

székhelye:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

cégjegyzékszáma:

x

x
kistermelő regisztrációs száma:

01-10-042463

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

Egyéb termék

megnevezése

sorszáma
16
17
18
43

megnevezése

Jövedéki
termékek
megnevezése

Könyv

hétfő
kedd
szerda

8,00 – 12,00

12,30 - 17,00

8,00 – 12,00

12,30 - 16,00

8,00 – 12,00

12,30 - 16,00

csütörtök

8,00 – 12,00

12,30 - 16,00

péntek
szombat

8,00 – 12,00

12,30 - 15,00

x vasárnap

10901232-5310-114-01

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Az üzlet
elnevezése:

Címe:

Nyitvatartási ideje

5081 Szajol, Mátyás kir. út
4.

Postabolt

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

40
1153/1

A kereskedelmi tevékenység:
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:

-

1998-07-16

2015.01.01

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

x

Újság,napilap,folyóirat,periodikus kiadvány

Papír- és írószer
Emlék- és ajándéktárgy

kiskereskedelem

Postabolt

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

141

A kereskedő
neve:

DARÁZS KEVERŐ 2000 KFT.

címe:

5100 Jászberény, Szelei u. 69.

székhelye:

5100 Jászberény, Szelei u. 69.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

16-09-006347

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

megnevezése

Az üzlet
elnevezése:

Egyéb termék

sorszáma
32

megnevezése
Állateledel, takarmány

12616327-4776-113-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

x
kiskereskedelem

TÁP- TAKARMÁNYBOLT

nagykereskedelem

Oldal 5

Címe:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
40
hétfő
15 – 17
5081 Szajol, Szt. István kir.
TÁP-TAKARMÁNYBOLT helyrajzi száma:
kedd
15 – 17
út 19.
1388/23
szerda
15 – 17
csütörtök 15 – 17
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
15 – 17
szombat 8 – 10
2001-07-09
vasárnap
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

142

A kereskedő
neve:

DARÁZS KEVERŐ 2000 KFT.

címe:

5100 Jászberény, Szelei u. 69.

székhelye:

5100 Jászberény, Szelei u. 69.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

16-09-006347

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

Egyéb termék

megnevezése

sorszáma
24

megnevezése

12616327-4776-113-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

Palackos gáz

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Az üzlet
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
3
hétfő
15 – 17
5081 Szajol, Szt. István kir.
Cseretelep
helyrajzi száma:
kedd
15 – 17
út 19.
1388/23
szerda
15 – 17
csütörtök 15 – 17
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
15 – 17
szombat 8 – 10
2001-07-09
vasárnap
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

x
kiskereskedelem

CSERETELEP

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

148

A kereskedő
neve:

COOP Szolnok Zrt.

címe:

5000 Szolnok, Krúdy Gy. út 108.

székhelye:

5000 Szolnok, Krúdy Gy. út 108.

cégjegyzékszáma:

16-10-001268

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

2

202. számú
ABC

megnevezése
a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes
anyagok készítmények

kistermelő regisztrációs száma:

Egyéb termék

sorszáma
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
5,9,16,17,18,
20,21,27,32

megnevezése
Csomagolt kávé,dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes-és szeszes ital

10464265-4711-114-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Hús- és hentesáru
Zöldség- és gyümölcs

alkoholtermék
x
sör
bor
pezsgő
kiskereskedelem

Kenyér-és pékáru, sütőipari termék

köztes alkoholtermék

Cukrászati készítmény, édesipari termék

Édességáru
Tej, tejtermék
Egyéb élelmiszer
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
Babatermék,Villamos háztartási készülék és
villamossági cikk,Könyv, Újság,
napilap,folyóirat,periodikus kiadvány,Papír,
írószer, Illatszer, drogéria, Háztartási
tisztítószer, vegyiáru, Játékáru,Állateledel

nagykereskedelem

Oldal 6

Az üzlet
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
450
hétfő
6 – 18
5081 Szajol, Fő út 30.
202. számú ABC
helyrajzi száma:
kedd
6 – 19
596/2
szerda
6 – 19
csütörtök 6 – 19
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
6 – 19
szombat 6 – 12
2001-10-05
2009-01-26
vasárnap 7 – 11
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

A kereskedő
Nyitvatartási ideje

151

05.0109.30-ig

hétfő
kedd
szerda

neve:

COOP Szolnok Zrt.

címe:

5000 Szolnok, Krúdy Gy. út 108.

székhelye:

5000 Szolnok, Krúdy Gy. út 108.

csütörtök
cégjegyzékszáma:
vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

Egyéb termék

megnevezése

sorszáma

a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes
anyagok készítmények

2

201. számú
ABC

1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
5,9,16,17,18,
20,21,27,32

A nyilvántartásba
vétel száma:

159

neve:

PAPP-SAJT VENDÉGLŐ Kft.

címe:

5081 Szajol, Rákóczi út 29-31.

székhelye:

5081 Szajol, Fő út 20.

Csomagolt kávé,dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes-és szeszes ital

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Hús- és hentesáru
Zöldség- és gyümölcs

alkoholtermék
x
sör
bor
pezsgő
kiskereskedelem

Kenyér-és pékáru, sütőipari termék

dohánygyártmány

Cukrászati készítmény, édesipari termék

Édességáru
Tej, tejtermék
Egyéb élelmiszer
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
Babatermék,Villamos háztartási készülék és
villamossági cikk,Könyv, Újság,
napilap,folyóirat,periodikus kiadvány,Papír,
írószer, Illatszer, drogéria, Háztartási
tisztítószer, vegyiáru, Játékáru,Állateledel

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

sorszáma

megnevezése

Egyéb termék

sorszáma
1.1
1.2

megnevezése

vasárnap

Címe:

alapterülete (m2):

203
6 – 18
6 – 17
5081 Szajol, Kölcsey F. út
201. számú ABC
helyrajzi száma:
6 – 19
6 – 18
54.
1283
6 – 19
6 – 18
A kereskedelmi tevékenység:
6 – 19
6 – 18
6 – 19
6 – 18 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
6 – 12
6 – 12
2001-11-12
2010-04-20
7 – 11
7 – 11
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

Az üzlet
elnevezése:

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

köztes alkoholtermék

nagykereskedelem

kistermelő regisztrációs száma:

16-09-013995

vállalkozói nyilvántartási száma:

GODÓ
PANZIÓ
ÉTTEREM

megnevezése

10464265-4711-114-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

A kereskedő

cégjegyzékszáma:

Üzlet neve:

péntek
szombat

kistermelő regisztrációs száma:

16-10-001268

10.0104.30-ig

23822595-5610-113-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

Meleg-, hideg étel

alkoholtermék

Kávéital, alkoholmentes-és szeszesital

sör
bor
pezsgő

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

x
kiskereskedelem

köztes alkoholtermék

nagykereskedelem

Oldal 7

Az üzlet
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
120
hétfő
0,00
24,00
5081 Szajol, Rákóczi út 29GODÓ PANZIÓ ÉTTEREM helyrajzi száma:
kedd
0,00
24,00
31.
202
szerda
0,00
24,00
csütörtök
A kereskedelmi tevékenység:
0,00
24,00
péntek
0,00
24,00 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
szombat 0,00
24,00
2013-08-22
vasárnap
0,00
24,00
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

80 fő befogadására alkalmas

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

160

A kereskedő
neve:

PAPP-SAJT VENDÉGLŐ Kft.

címe:

5081 Szajol, Rákóczi út 29-31.

székhelye:

5081 Szajol, Fő út 20.

cégjegyzékszáma:

adószáma: 23822595-2-16
kistermelő regisztrációs száma:

16-09-013995

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

megnevezése

Egyéb termék

sorszáma

megnevezése

23822595-5610-113-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

Panzió
Közösségi szálláshely

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Az üzlet
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
120
hétfő
0,00
24,00
5081 Szajol, Rákóczi út 29GODÓ PANZIÓ
kedd
0,00
24,00
helyrajzi száma:
31.
202
szerda
0,00
24,00
csütörtök
A kereskedelmi tevékenység:
0,00
24,00
péntek
0,00
24,00 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
szombat 0,00
24,00
2013-08-22
vasárnap
0,00
24,00
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

x
kiskereskedelem

GODÓ
PANZIÓ

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

173

A kereskedő
neve:

Kökény József

címe:

Jászkisér, Bem út 30.

székhelye:

Jászkisér, Bem út 30.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

683535 / ES-677176

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma
4.

megnevezése
Állatgyógyászati készítmények

és hatóanyagaik
szabad forgalmazású
HORGÁSZÉS ÁLLATELEDEL
ÜZLET

Egyéb termék

sorszáma
31
32
26
27
46
16
17
30

megnevezése
Kedvtelésből tartott állat
Állateledel, takarmány
Sportszer, sporteszköz
Játékáru
Használt cikk
Könyv (állatokkal fogl.)
Újság,napilap,folyóirat, periodikus
kiadvány

52371271-4764-231-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

x

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

x
kiskereskedelem

X – haleledelre

Virág- és kertészeti cikk
nagykereskedelem

Oldal 8

Az üzlet
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
Nyitvatartási ideje
42
hétfő
8 – 17
HORGÁSZ- ÉS
5081 Szajol, Bekötő út 3.
helyrajzi száma:
kedd
8 – 17
ÁLLATELEDEL ÜZLET
613/3
szerda
8 – 17
csütörtök 8 – 17
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
8 – 17
szombat 8 – 12
2003-02-20
2011-03-21
vasárnap
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

A kereskedő
Nyitvatartási ideje

296

neve:

MATAJSZNÉ VARGA ETELKA

címe:

5081 Szajol, Damjanich út 27.

hétfő
kedd
szerda

7,30 – 17
7,30 – 17
7,30 – 17

csütörtök 7,30 – 17
székhelye:
5000
cégjegyzékszáma:

Szolnok, Sashalmi út 19.
kistermelő regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

22415092

60753113-4719-231-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

Üzlet neve:
Üzletköteles termék

3

APROPÓ
IPARCIKK
KERESKEDÉS

az egyes festékek, lakkok és járművek javító
fényezésére szolgáló termékek szerves
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló

kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

6

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

növényvédő szerek és hatóanyagaik

5081 Szajol, Kölcsey F. út
21.

helyrajzi száma:

70
641/1

2014-12-16

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

Háztartási tisztítószer,vegyi áru

anyagok készítmények

26
37
30

Sportszer, sporteszköz
Növényvédő szer
Virág- és kertészeti cikk

tűzvédelmi
szakhatósági

x

Vasáru, barkács, és építési anyag

Szaniteráru
Illatszer, drogéria

APROPÓ IPARCIKK
KERESKEDÉS

A kereskedelmi tevékenység:
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:

9
13
14
15
20
21

Festék, lakk

alapterülete (m2):

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
37 növényvédő szer, JNSZ Megyei KH Növény és
JNF/05/4606-2/14 Visszavonásig
termésnövelő
Talajvédelmi Igazgatóság
anyag
2 a kémiai biztonságról szóló
JNSZ Megyei KH Népegészségügyi JN-07R/066/
Visszavonásig
törvény szerinti veszélyes
Intézet
06213-3/14.

Egyéb termék

a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes
anyagok készítmények

2

7,30 – 17
péntek
szombat 8,00 – 12
vasárnap ZÁRVA

Az üzlet
elnevezése:

Címe:

kiskereskedelem

JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

16.1/3209-7/2014/ Visszavonásig
SZKH

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

185

A kereskedő
neve:

PAPP PÉKSÉG 2000 KFT.

címe:

5051 Zagyvarékas, Fekete L. u. 38.

székhelye:
1063
cégjegyzékszáma:

Budapest, Szív u. 45. II/4.

(cégkivonat alapján)

01-09-864679

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

FORRÓ
VEKNI
KENYÉRBOLT

sorszáma

megnevezése

kistermelő regisztrációs száma:

Egyéb termék

sorszáma
1.8
1.10
1.5
1.3
1.9

megnevezése
Kenyér-és pékáru, sütőipari termék

Tej,éstejtermék
Húshentesáru termékkörből iparilag
vákumcsomagolt felvágottak

Csomagolt kávé,dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes-és szeszes ital termékkörből

12558452-1071-113-01 x

Jövedéki
termékek
megnevezése

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

x
kiskereskedelem

Édességáru

nagykereskedelem

Oldal 9

Az üzlet
Nyitvatartási ideje
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
20
hétfő
5,30
11,30
5081 Szajol, Kölcsey F. út
FORRÓ VEKNI
kedd
5,30
11,30
helyrajzi száma:
45.
KENYÉRBOLT
930
szerda
5,30
11,30
csütörtök
A kereskedelmi tevékenység:
5,30
11,30
péntek
5,30
11,30 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
szombat 5,30
10,00
2004-01-15
2006-02-09
vasárnap
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

191

A kereskedő
neve:

SENG-CITY KFT

címe:

5081 Szajol, Széchenyi út 35.

székhelye:
5081
cégjegyzékszáma:

Szajol, Széchenyi út 35.

x
kistermelő regisztrációs száma:

16-09-011929

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

Az üzlet
elnevezése:

megnevezése

Egyéb termék

sorszáma

megnevezése

22621377-5610-113-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

Szálloda

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Nyitvatartási ideje
Címe:
alapterülete (m2):
472
hétfő
0 – 24
5081 Szajol, Széchenyi út
kedd
CONVOY CITY MOTEL helyrajzi száma:
0 – 24
35.
616/2
szerda
0 – 24
csütörtök 0 – 24
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
0 – 24
szombat 0 – 24
2004-04-05
2011-01-11
vasárnap 0 – 24
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek

a külön engedély
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

köre

megnevezése

száma

hatálya

x

kiskereskedelem

CONVOY
CITY MOTEL

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

193

A kereskedő
neve:

Dávid László

címe:

5000 Szolnok, Gorkij út 18.

székhelye:
5081
cégjegyzékszáma:

Szajol, Mikszáth K. út 1.

x
kistermelő regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

3129678 / ES-379455

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

megnevezése

Egyéb termék

sorszáma

megnevezése

14
15
23

Vasáru, barkács, és építési anyag

Szaniteráru
Háztartási tüzelőanyag

61346143-4752-231-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

x

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

x
kiskereskedelem

DÁVID
TÜZÉP

nagykereskedelem

Oldal 10

Az üzlet
Nyitvatartási ideje
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
435
hétfő
8 – 15
nyári
5081 Szajol, Mikszáth K. út
kedd
DÁVID TÜZÉP
8 – 15
idősz.
helyrajzi száma:
1.
1030
szerda
8 – 15 szerint
csütörtök 8 – 15 1 órával
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
8 – 15 tovább megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
szombat 8 – 13
tart
2004-08-09
vasárnap
nyitva
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

204

A kereskedő
neve:

KÁMI-TREND KFT.

címe:

5000 Szolnok, Várkonyi tér 6. III/11.

székhelye:
5000
cégjegyzékszáma:

Szolnok, Várkonyi tér 6. III/11.
kistermelő regisztrációs száma:

16-09-008472

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

megnevezése

sorszáma
22
1.1
1.2
1.3
11
1.9
16
20
17
24

Kémiai biztonságról szóló
tv. szerinti veszélyes
anyagok, készítmények
„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag

2
SHELL
ÜZEMANYAGTÖLTŐ
ÁLLOMÁS –
SHOP

Egyéb termék

8

A nyilvántartásba
vétel száma:

megnevezése
Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag,
motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-

13578006-7010-113-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Az üzlet
Nyitvatartási ideje
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
81
hétfő
SHELL
0 – 24
5081 Szajol, 4.sz. Főút 103
kedd
ÜZEMANYAGTÖLTŐ
0 – 24
helyrajzi száma:
kmsz. 0150/6 hrsz.
0150/6
szerda
ÁLLOMÁS-SHOP
0 – 24
csütörtök 0 – 24
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
0 – 24
szombat 0 – 24
2011-12-01
2014-02-20
vasárnap 0 – 24
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre
élelmiszerek

Csomagolt kávé,dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes-és szeszes ital

alkoholtermék
kiskereskedelmi
x
sör
bor
pezsgő
kiskereskedelem

Audiovizuális termék

köztes alkoholtermék

Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkoholmentes-és szeszesital

NAGY ÉS TÁRSA KFT.

címe:

5000 Szolnok, Klapka u. 3.

székhelye:

5000 Szolnok, Klapka u. 3.
16-09-007428

2

Szolnoki Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

száma

hatálya

25.8/761/003/2011.

visszavonásig

16.1/515-4/2014/SZKH

visszavonásig

Újság,napilap,folyóirat,periodikus kiadvány

Palackos gáz

nagykereskedelem

megnevezése
a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes
anyagok készítmények

kistermelő regisztrációs száma:
statisztikai száma:

Üzletköteles termék

sorszáma

JNSZM KH Élelmiszerlánc-Biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága Szolnoki

05.0109.30-ig

10.0104.30-ig

Címe:

Az üzlet
elnevezése:

alapterülete (m2):

48
6 – 20 6 – 19
5081 Szajol, Táncsics M. út
MAZSOLA 2. ABC
6 – 20 6 – 19
helyrajzi száma:
31.
1332
6 – 20 6 – 19
csütörtök 6 – 20
A kereskedelmi tevékenység:
6 – 19
péntek
6 – 20 6 – 19 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
szombat 6 – 20
6 – 19
2005-06-08
2015.03.15
vasárnap 6 – 12
6 – 12
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
hétfő
kedd
szerda

neve:

vállalkozói nyilvántartási száma:

MAZSOLA 2.
ABC

Tűzvédelmi
ellenőrzés

A kereskedő

cégjegyzékszáma:

Üzlet neve:

megnevezése
vendéglátó-ipari
termék: hot-dog,

Édességáru
Könyv
Illatszer, drogéria

Nyitvatartási ideje

206

a külön engedély
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

Egyéb termék

sorszáma
1.3
1.4
1.7
1.8
1.9
1.10, 1.5
1.11
5,16,17,18,
20, 21
27, 32

megnevezése
Csomagolt kávé,dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes-és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari termék

Zöldség- és gyümölcs
Kenyér-és pékáru, sütőipari termék

Édességáru
Tej, tejtermék, Hentesáru
Egyéb élelmiszer
Babatermék,Könyv, Újság, napilap,

13091143-4711-113-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

x

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

köre

köztes alkoholtermék

nagykereskedelem

Oldal 11

a külön engedély

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

megnevezése

alkoholtermék
Hűtést igénylő cukrászati készítmény, helyben
x
előállított lágyfagylalt, hűtést igénylő tej,
sör
tejtermék: darabolva, szeletelve
bor
pezsgő
kiskereskedelem

folyóirat,periodikus kiadvány,Papír, írószer,
Illatszer, drogéria, Háztartási tisztítószer,
vegyiáru

Játékáru, Állateledel

a külön engedély alapján forgalmazott termékek

Járási Állategészségügyi és ÉlelmiszerEllenőrző Hivatal Szolnok

száma

hatálya

XI-I120/00280/0002/2013

Visszavonásig

A nyilvántartásba
vétel száma:

A kereskedő
Nyitvatartási ideje

216

neve:

Opra Árpád

címe:

5081 Szajol, Kölcsey F. út 16.

hétfő
kedd
szerda

5081 Szajol, Kölcsey F. út 16.

cégjegyzékszáma:
2075076 / ES-462669

52355772-4778-231-16

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

sorszáma

péntek
szombat

kistermelő regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

Üzlet neve:

5081 Szajol, Kölcsey F. út
16.

csütörtök
székhelye:

Egyéb termék

megnevezése

sorszáma
4
6

Jövedéki
termékek
megnevezése

megnevezése
Ruházat
Lábbeli- és bőráru

x

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Az üzlet
elnevezése:

Címe:

alapterülete (m2):

VI-DO RUHÁZATI ÜZLET helyrajzi száma:

25
1361

A kereskedelmi tevékenység:
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
2006-03-10

vasárnap

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

x

kiskereskedelem

VI-DO
RUHÁZATI
ÜZLET

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

226

A kereskedő
neve:

ÁTI DEPO ZRT

címe:

1136 Budapest, Pannónia u. 11.

székhelye:

1136 Budapest, Pannónia u. 11.

cégjegyzékszáma:

x

x
kistermelő regisztrációs száma:

01-10-043078

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

megnevezése

Egyéb termék

sorszáma
1.3
1.9
1.11

megnevezése

11197755-5210-114-01 (6312-114-01)

Jövedéki
termékek
megnevezése

Csomagolt kávé,dobozos, ill. palacko-

alkoholtermék

zott alkoholmentes-és szeszes ital

sör

Édességáru
Egyéb élelmiszer

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

kiskereskedelem

ÁTI DEPÓ
x

nagykereskedelem

Oldal 12

Az üzlet
Nyitvatartási ideje
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
1000
hétfő
6 – 22
5081 Szajol, Külterület
ÁTI DEPÓ
kedd
6 – 22
helyrajzi száma:
933
szerda
6 – 22
csütörtök 6 – 22
A kereskedelmi tevékenység:
6 – 22
péntek
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
szombat
2007-03-10
vasárnap
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

A kereskedő
Nyitvatartási ideje

229

04.0109.30-ig

hétfő
kedd
szerda

neve:

Búzacipó Bt.

címe:

5081 Szajol, Erkel tér 1.

székhelye:

5081 Szajol, Erkel tér 1.

csütörtök
cégjegyzékszáma:
vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

Egyéb termék

megnevezése

sorszáma
1.2
1.3

megnevezése

1.4
1.7
1.8
1.9
1.10, 1.5
17.

26014948-4711-212-16 (5211)

Jövedéki
termékek
megnevezése

Kávéital, alkoholmentes-és szeszesital

alkoholtermék

Csomagolt kávé,dobozos, ill. palacko-

Cukrászati készítmény, édesipari termék

sör
bor
pezsgő

Zöldség- és gyümölcs

köztes alkoholtermék

zott alkoholmentes-és szeszes ital

PÉK ABC ÉS
KÁVÉZÓ

péntek
szombat

kistermelő regisztrációs száma:

16-106-002062

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

vasárnap

10.0104.01-ig

Címe:

alapterülete (m2):

60
5 – 21
5 - 19
5081 Szajol, Erkel tér 1.
PÉK ABC ÉS KÁVÉZÓ helyrajzi száma:
5 – 21
5 - 19
265
5 – 21
5 - 19
A kereskedelmi tevékenység:
5 – 21
5 - 19
5 – 21
5 - 19 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
6 – 16
6 - 12
2007-09-20
2015.03.15
6 – 16
6 - 12
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

Az üzlet
elnevezése:

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

x
kiskereskedelem

Kenyér-és pékáru, sütőipari termék

Édességáru
Tej, tejtermék, Hentesáru
Újság,napilap,folyóirat,periodikus kiadvány

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

235

A kereskedő
neve:

FENYŐ SÖRÖZŐ Kft.

címe:

5081 Szajol, Szt. István király út 82/a.

székhelye:

5081 Szajol, Napsugár út 8.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

16-09-014808

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

FENYŐ
SÖRÖZŐ

sorszáma

megnevezése

24232849-5630-113-16

Egyéb termék

1.2

Jövedéki
termékek
megnevezése
megnevezése
Kávéital, alkoholmentes-és alkoholtermék

1.9

szeszes ital
Édességáru

sorszáma

sör
bor
pezsgő

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

x
kiskereskedelem

köztes alkoholtermék

nagykereskedelem

Oldal 13

Az üzlet
Nyitvatartási ideje
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
29
hétfő
6 – 22
kedd
5081 Szajol, Napsugár út 8.
FENYŐ SÖRÖZŐ
6 – 22
helyrajzi száma:
1376
szerda
6 – 22
csütörtök 6 – 22
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
6 – 02
szombat 6 – 02
2013-02-26
vasárnap 6 – 22
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

30 fő befogadására alkalmas

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

236

A kereskedő
neve:

Szathmári Lajosné

címe:

5081 Szajol, Malom út 13.

székhelye:

5081 Szajol, Malom út 13.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

16050676 / ES-379090

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

megnevezése

Egyéb termék

sorszáma
32.

megnevezése

74188240-4778-231-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

Állateledel, takarmány

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Az üzlet
Nyitvatartási ideje
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
25
hétfő
8 – 12 14 – 17
kedd
TAKARMÁNYBOLT
8 – 12 14 – 17 5081 Szajol, Malom út 13.
helyrajzi száma:
509/8
szerda
8 – 12 14 – 17
csütörtök 8 – 12 14 – 17
A kereskedelmi tevékenység:
péntek
8 – 12 14 – 17 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
szombat 8 – 12
2008-07-28
vasárnap
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

x
kiskereskedelem

TAKARMÁNYBOLT

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

238

A kereskedő
neve:

Szécsi Imre

címe:

5200 Törökszentmiklós, Thököly út 39.

székhelye:

5200 Törökszentmiklós, Thököly út 39.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

3859310 / ES-512773

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

megnevezése

Egyéb termék

sorszáma
1.5

megnevezése
Hús- és hentesáru

52412842-5630-231-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

x
kiskereskedelem

HÚSBOLT

nagykereskedelem

Oldal 14

Az üzlet
Nyitvatartási ideje
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
33
hétfő
HÚSBOLT
6 – 12 14-17,30 5081 Szajol, Ibolya út 25.
kedd
helyrajzi száma:
1411
szerda
6 – 12 14-17,30
csütörtök 6 – 12 14-17,30
A kereskedelmi tevékenység:
6 – 12 14-17,30 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja:
péntek
megszűnésének időpontja:
szombat 6 – 12
2009-03-04
vasárnap
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

A nyilvántartásba
vétel száma:

258.

A kereskedő
neve:

SPECIMPEX KFT.

címe:

1089 Budapest, Sárkány u. 7-9. 5.em. 3.

székhelye:

1089 Budapest, Sárkány u. 7-9. 5.em. 3.
kistermelő regisztrációs száma:

01-09-875079
vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

Egyéb termék

megnevezése

sorszáma

növényvédő szerek és

6.

3.; 30.
7.
16.
17.
18.
20.
27.
37.
42.
stb.

OÁZIS
KERTÉSZET
I ÁRUHÁZ

A nyilvántartásba
vétel száma:

261

neve:

GASTROCONVOY KFT

címe:

5081 Szajol, Széchenyi út 35.

székhelye:

5081 Szajol, Széchenyi út 35.
16-09-012840

vállalkozói nyilvántartási száma:

Textil; Virág
és kertészeti cikk
Bútor,
lakberendezés,
háztartási felszerelés,

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

sorszáma

megnevezése

1.1.
1.2.
1.3
1.5.
1.12.
1.7
1.8
1.9

száma

hatálya

x

megnevezése

23125245-5610-113-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

Meleg-, hideg
étel
alkoholtermék
Kávéital,
alkoholmentes-és
szeszesital
Csomagolt kávé,dobozos, ill. sör
palackozott alkoholmentes-és bor
Hús- és hentesáru

pezsgő

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék köztes alkoholtermék

Zöldség- és gyümölcs
Kenyér-és pékáru, sütőipari termék

Édességáru
Igazolás alapján!

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Címe:

csütörtök

A kereskedelmi tevékenység:
megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:

5081 Szajol, Széchenyi út
35.

CONVOY SHOP

helyrajzi száma:

35
616/1

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

Vendéglátó ipari termékek (gyros,
kiskereskedelem frissensültek, szendvics, hot-dog, sült hurka kolbász, hamburger, kenyérlángos a Convoy
Cití étteremben előállított készételek), hűtést
igénylő cukrászati készítmények, pultból
kanállal adagolt, friss (előhűtött) tőkehús,
hűtést igénylő tej és tejtermék

Oldal 15

alapterülete (m2):

2011-03-08

vasárnap

x

nagykereskedelem

Az üzlet
elnevezése:

Nyitvatartási ideje
hétfő
kedd
szerda
péntek
szombat

kistermelő regisztrációs száma:

Egyéb termék

sorszáma

a külön engedély

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

Könyv
Újság,napilap,folyóirat,
periodikus kiadvány
kiskereskedelem
Papír- és írószer
Illatszer, drogéria
Játékáru
Mg-i, méhészeti és borászati cikk, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép
Díszműáru, műalkotás
Igazolás alapján!
nagykereskedelem

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

CONVOYSHOP

megnevezése

11825773-3030-113-01

Jövedéki
termékek
megnevezése

Nyitvatartási ideje
Címe:
alapterülete (m2):
838
hétfő
9,00
18,00
OÁZIS KERTÉSZETI
5081 Szajol, Gyöngyvirág út
kedd
8,00
18,00
helyrajzi száma:
18.
618/14
ÁRUHÁZ
szerda
8,00
18,00
csütörtök
A kereskedelmi tevékenység:
8,00
18,00
8,00
18,00 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
péntek
szombat 8,00
18,00
2010-08-10
vasárnap
9,00
17,00
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedő

cégjegyzékszáma:

Üzlet neve:

Az üzlet
elnevezése:

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság

a külön engedély
száma

hatálya

XI-I120/00458/0002/20
13.

visszavonásig

A nyilvántartásba
vétel száma:

263

A kereskedő
neve:

RENI PALACE KFT

címe:

5081 Szajol, Károlyi M. út 3.

székhelye:

5081 Szajol, Károlyi M. út 3.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

16-09-013110

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

sorszáma

megnevezése

Az üzlet
elnevezése:

Egyéb termék

sorszáma
1.2.
1.3.

KÉK KOBRA
SÖRÖZŐ

1.9.

megnevezése
Kávéital, alkoholmentes-és
szeszes ital

23324547-5630-113-16

Jövedéki
termékek
megnevezése
sör

Csomagolt kávé,dobozos, ill. palacko-

bor
pezsgő

zott alkoholmentes-és szeszes ital

Köztes alkoholtermék

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Nyitvatartási ideje
Címe:
alapterülete (m2):
100
hétfő
6,00
20,00
kedd
6,00
20,00 5081 Szajol, Károlyi M. út 3. KÉK KOBRA SÖRÖZŐ helyrajzi száma:
4
szerda
6,00
20,00
csütörtök
A kereskedelmi tevékenység:
6,00
20,00
péntek
megkezdésének
időpontja:
módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
6,00
20,00
szombat 6,00
20,00
2011-04-27
2014.08.12. - 1294-1/2014.
vasárnap
6,00
20,00
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

a külön engedély
száma

hatálya

50 fő befogadására alkalmas

x
kiskereskedelem

Édességáru

nagykereskedelem

A nyilvántartásba
vétel száma:

299

A kereskedő
neve:

UJLAKÁNY BALÁZSNÉ

címe:

5411 Kétpó, Szent István út 1.

székhelye:

5081 Szajol, Kölcsey F. út 26.

cégjegyzékszáma:

kistermelő regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

9082663 statisztikai száma:

Üzletköteles termék

Üzlet neve:

NAP MINT
NAP
VEGYESBOLT

Egyéb termék

sorszáma

megnevezése

sorszáma

2

a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes
anyagok készítmények

1.11
30.
1.3
1.4
1.5
18, 43.
30
32.
1.7
1.8

megnevezése
Egyéb élelmiszer
Virág és kertészeti cikk
Csom.kávé dob.ital
Cukrászati készítmény
Hús- és hentesáru
Papír- és írószer, Emlék- és
ajándéktárgy
Virág- és kertészeti cikk
Állateledel, takarmány
Zöldség-gyümölcs
Kenyés-és pékáru, sütőipari

64218683-4726-231-16

Jövedéki
termékek
megnevezése

A folytatni kívánt
kereskedelmi
tevékenység
jellege

x

Az üzlet
Nyitvatartási ideje
Címe:
elnevezése:
alapterülete (m2):
50
hétfő
6,00
18,00
5081 Szajol, Kölcsey F. út
NAP MINT NAP
kedd
6,00
18,00
helyrajzi száma:
26.
VEGYESBOLT
1329/2
szerda
6,00
18,00
csütörtök
A kereskedelmi tevékenység:
6,00
18,00
péntek
6,00
18,00 megkezdésének időpontja: módosításának időpontja: megszűnésének időpontja:
szombat 7,00
12,00
2015-01-08
vasárnap
7,00
12,00
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre

megnevezése

a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

2 a kémiai biztonságról szóló
JNSZ Megyei KH Népegészségügyi
törvény szerinti veszélyes
Intézet

a külön engedély
száma

JN-07R/066/
00355-3/15.

hatálya

Visszavonásig

anyagok készítmények
kiskereskedelem

nagykereskedelem

Oldal 16

tűzvédelmi
szakhatósági

JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

36610/106-4/2015 Visszavonásig
ált.

