Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

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.)

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Balla Éva Márta

címe:

6060 Tiszakécske, Kurázs út 19

székhelye:

6060 Tiszakécske, Kurázs út 19

1/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

2468316

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.03.18.

módosítása:

megszûnése:

2013.09.09.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

MIX-PLUS Diszkont

címe:

5094 Tiszajenõ, Szolnoki utca

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

1/2014
Nyitvatartás ideje

40
223

Hétfõ

- tól

Kedd

7:30 - tól

17:00 - ig

- ig

Szerda

7:30 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

7:30 - tól

17:00 - ig

Péntek

7:30 - tól

17:00 - ig

Szombat

7:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
8

1/2014
megnevezés

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

1/2014
megnevezés

2

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

3

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

4

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

6

Lábbeli- és bõráru

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

11

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

18

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

27

Játékáru

32

Állateledel, takarmány

3

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

COOP Szolnok Zrt

címe:

5008 Szolnok, Krudy Gyula út 108

székhelye:

5008 Szolnok, Krudy Gyula út 108

2/2014

1610001268

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.03.18.

módosítása:

megszûnése:

2019.04.01.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

510. sz. ABC

címe:

5008 Szolnok, Krudy Gyula út 108

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

2/2014
Nyitvatartás ideje

298
28

Hétfõ

07:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
8

2/2014
megnevezés

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

4

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Dubicz Irma

címe:

5094 Tiszajenõ, Vasút utca 203

székhelye:

5094 Tiszajenõ, Vasút utca 203

3/2014

cégjegyzékszáma:

522640345241231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

7140127

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.09.18.

módosítása:

megszûnése:

2014.06.10.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Vegyesbolt

címe:

5094 Tiszajenõ, Vasút utca 203

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

3/2014
Nyitvatartás ideje

33
299

Hétfõ

8:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

8:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

8:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

8:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

8:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

8:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

8:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

3/2014
megnevezés

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

3

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

6

növényvédõ szerek és hatóanyagaik

5

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kisvidra 2005 Kft

címe:

5091 Tószeg, Mátyás király út 14

székhelye:

5091 Tószeg, Mátyás király út 14

1/2016

1344249121

cégjegyzékszáma:

134424915551113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.10.14.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

1/2016

Óvoda konyha

címe:

Nyitvatartás ideje

5094 Tiszajenõ, Köztársaság utca 4.

alapterülete (m2):

45

helyrajzi száma:

457

Hétfõ

8:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

8:00 - tól

12:00 - ig

Szerda

8:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

8:00 - tól

12:00 - ig

Péntek

8:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
1.1

nagykereskedelem

1/2016
megnevezés

Meleg-, hideg étel

6

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Eszes András

címe:

5094 Tiszajenõ, Rákóczi u. 136.

székhelye:

5094 Tiszajenõ, Rákóczi u. 136.

2/2016

cégjegyzékszáma:

522863334533231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-146083

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.09.15.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Familia ABC

címe:

5094 Tiszajenõ, Vasút u. 207.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

2/2016
Nyitvatartás ideje

102
296

Hétfõ

7:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

7:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

7:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

7:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

7:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

7:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

7:30 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

2/2016
megnevezés

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7

Zöldség- és gyümölcs

7

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bertalan Albert

címe:

5094 Tiszajenõ, Vasút u. 197.

székhelye:

5094 Tiszajenõ, Vasút u. 197.

3/2016

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

520074245030231
621-3/1987

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.09.08.

módosítása:

megszûnése:

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.

8

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

3/2016

Fiat Autósbolt

címe:

Nyitvatartás ideje

5094 Tiszajenõ, Vasút u. 197.

Hétfõ

09:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

18:00 - ig

Szerda
alapterülete (m2):

6

helyrajzi száma:

301

- tól

- ig

Csütörtök

09:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

15:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök

3/2016

sorszám

megnevezés

49

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Cuki Bt.

címe:

5092 Tiszavárkony, Árpád út 1/a.

székhelye:

5092 Tiszavárkony, Árpád út 1/a.

cégjegyzékszáma:

4/2016

1606002945

statisztikai szám:

260450181543212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.03.

módosítása:

megszûnése:

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.

9

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

4/2016

Fagyizó

címe:

Nyitvatartás ideje

5094 Tiszajenõ, Köztársaság u. 11.

alapterülete (m2):

8

helyrajzi száma:

28

Hétfõ

12:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

12:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

12:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

12:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

12:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

12:00 - tól

19:00 - ig

Vasárnap

12:00 - tól

19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök

4/2016

sorszám

megnevezés

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magyar Posta

címe:

4046 Debrecen, Múzeum u. 3.

székhelye:

4046 Debrecen, Múzeum u. 3.

cégjegyzékszáma:

5/2016

0110042463

statisztikai szám:

109012326411114

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.11.15.

módosítása:

megszûnése:

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.

10

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

5/2016

Postabolt

címe:

Nyitvatartás ideje

4046 Debrecen, Múzeum u. 3.

alapterülete (m2):

55

helyrajzi száma:

9

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

5/2016
megnevezés

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

27

Játékáru

43

Emlék- és ajándéktárgy

11

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Eszes András

címe:

5094 Tiszajenõ, Rákóczi u. 136.

székhelye:

5094 Tiszajenõ, Rákóczi u. 136.

6/2016

cégjegyzékszáma:

522863334533231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-146083

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.06.12.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Erzsike ABC

címe:

5094 Tiszajenõ, Arany J. u. 47.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

6/2016
Nyitvatartás ideje

50
631

Hétfõ

07:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

17:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

6/2016
megnevezés

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

12

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Ramexa Rt.

címe:

5000 Szolnok, Városmajor u. 8.

székhelye:

5000 Szolnok, Városmajor u. 8.

cégjegyzékszáma:

7/2016

1610001544

statisztikai szám:

112631462520114

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.04.29.

módosítása:

megszûnése:

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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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

7/2016

Élelmiszer nagykereskedelmi raktár

címe:

Nyitvatartás ideje

5094 Tiszajenõ, Dózsa telep 5.

alapterülete (m2):

1000

helyrajzi száma:

010/2

Hétfõ

07:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

X nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök

7/2016

sorszám

megnevezés

59

Egyéb vegyes cikk nagykereskedelmi raktár, üzleten kívüli kereskedelem

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Medaqa Kft.

címe:

3200 Gyöngyös, Karácsondi út 11.

székhelye:

3200 Gyöngyös, Karácsondi út 11.

cégjegyzékszáma:

8/2016

1009023989

statisztikai szám:

119494975134113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.05.22.

módosítása:

megszûnése:

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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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

8/2016

Medaqa

címe:

Nyitvatartás ideje

Tiszajenõ, Belsõjenõ 5.

alapterülete (m2):

200

helyrajzi száma:

0153

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
59

X nagykereskedelem

8/2016
megnevezés

Élelmiszer, ital nagykereskedelem, üzleten kívüli kereskedelem
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