
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Gárdony Város

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.)



Cseh László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth K. úti pavilonsor

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Balatoni út 27.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3081358

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.03.26.

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.

Vas-mûszakiÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth K. úti pavilonsor

alapterülete (m2): 14

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Vasáru, barkács, és építési anyag14
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Szaniteráru15

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Bihari Imre

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, József utca 18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, József utca 18.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6289593

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.07.

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.

FagylaltozóÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, József u. 18.

alapterülete (m2): 6

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:
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III / 2. Egyéb termékkörök 4/2010

megnevezéssorszám

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Tarsoly és Társa Kereskedelmi Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 42.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Török Bálint u. 68.

0706005797

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.07.

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.

-Üzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 42.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2010

márciustól novemberig

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2010

megnevezéssorszám
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Virág és kertészeti cikk30

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

37

Pintér Józsefné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Munkás u.28.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Munkás u.28.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3433114

statisztikai szám: 465099104725231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.07.

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.

Palackozott italboltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Munkás u. 28.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

Balogh László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth K. úti pavilonsor

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Gesztenye sor 50.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3577461

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.10.

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.
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Baromfi kereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth K. úti pavilonsor

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám

Hús-és hentesáru1.5

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

Szalai László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. Napsugár strand 7.p.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2433 Sárosd, Rajk L. u. 10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 15496514

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.05.21.

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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JUTKA FalatozóÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. Napsugár strand 7.
p.

alapterülete (m2): 18

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
5426

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Bata Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Posta u.1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Posta u.1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 12650016

statisztikai szám: 649978275610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.03.28.

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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GYROS BÜFÉÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 1

alapterülete (m2): 57

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

sör
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INRI Temetkezési és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 67-69.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 67-69.

0706002857

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.10.

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.

KegytárgyÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 67-69.

alapterülete (m2): 150

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2010

megnevezéssorszám

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40
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INRI Temetkezési és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Bóné K. u. 67-69.

0706002857

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.11.15.

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

Virág-ajándékÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 5.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 12/2010

megnevezéssorszám

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18
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Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Temetkezési kellék41

Emlék- és ajándéktárgy43

Novák Tiborné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 5426 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Tópart u. 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2013007

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.04.13.

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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NOVÁK BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 5426 hrsz.

alapterülete (m2): 48

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig
5426

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 13/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

13



Hõgye Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Széchenyi u. 7066/1 Parkerdõ

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Bethlen G. u. 53.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5841169

statisztikai szám: 460880644941231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.03.28.

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.

Parkerdõ BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Széchenyi u. 7066/1 Parkerdõ

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig
7066/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2010

H-P: 12:00 és 15:00 között zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

4 L.B. Vendéglátó és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Árpád fejedelem u. 76/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1221 Budapest, Leányka u. 3. VI/39.

0106315466

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.24.

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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Romantika ételbár- cukrászdaÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Árpád u. 76/a

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 15/2010

ideiglenesen zárva tart

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 15/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9
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Kárpáti Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 16

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Iskola u. 35.

0706002856

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.28.

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.

Gárdonyi AntikváriumÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 16.

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 17/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 17/2010

megnevezéssorszám

Könyv16

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)46
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Szint Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Posta u. 31.

0709001902

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 106927525510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.06.13.

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.

DrinkbárÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 1.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 18/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám

18



Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

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

1.11

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Milász Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Balatoni út 70/5/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Balatoni út 43.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4154845

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.05.15.

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

címe: 2483 Gárdony, Balatoni út 70/5/a

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 20/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 20/2010

megnevezéssorszám

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

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék
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ELEKTRO-CENTRUM TRIO-VILL Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Szabadság út 14.

0709004606

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.01.09.

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.

SZERVIZÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

alapterülete (m2): 110

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 21/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám

59 szervíz, javítások
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SASA.COM Vendéglátó Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

24/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Kemping út 3478 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Széchenyi u. 15.

0709013258

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139962065610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.08.29.

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.

JOBB MINT OTTHON BorozóÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Kemping út 3478.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 24/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 24/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 24/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Polónyi István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Cseresznye u. 15.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 8563914

statisztikai szám: 640300055610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.09.30.

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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KÉK-TÓ Étterem és SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 2.

alapterülete (m2): 580

helyrajzi száma:

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 25/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 25/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 25/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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PLSZ-HOGI Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 6036/50/D

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Pisztráng u. 6036/50/D

0709016435

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.05.28.

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.

LÁNGOSSÜTÕÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 6036/50/D

alapterülete (m2): 24

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 27/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 27/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

AGRIKOL Kereskedelmi Kkt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Alkotmány u. 58.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 64.

0703001265

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.16.

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.

Termény-takarmányÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Alkotmány u. 58.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 28/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 28/2010

megnevezéssorszám
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Állateledel, takarmány32

Koncz és Társa Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Déli kikötõ 6037 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2337 Délegyháza, TSZ telep 11.

1306047817

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.05.25.

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.

HorgászboltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Déli kikötõ 6037 hrsz.

alapterülete (m2): 12

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 29/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 29/2010

megnevezéssorszám

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

59 kölcsönzõ
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Nagy Lajosné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 531 hrsz. Park strand

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Almássy ltp.12. I/31

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2649133

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.17.

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.

VizicsúszdaÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 531 hrsz. Park
strand

alapterülete (m2): 5

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
531

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 30/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 30/2010

megnevezéssorszám

59 kölcsönzõ
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Endrõdi Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

31/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Bevásárlóközpont 2.pavilon

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Csokonai u. 17. 1.ajtó

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5037941

statisztikai szám: 462054655610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.04.20.

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.

GYROS BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Bevásárlóközpont 2 pavilon

alapterülete (m2): 36

helyrajzi száma:

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig
3484/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 31/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 31/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

K.M.K. 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

34/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Zsinór u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2485 Gárdony, Dinnyés - Alkotmány u. 19.

0709007243

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.05.04.

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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GYROS BÜFÉÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Zsinór u. 3.

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
5457/6/A

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 34/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 34/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék
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TREFF-TRAFIK Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

36/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság úti pavilonsor 7

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, XVI. utca 10.

0709010742

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 133779224726113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.01.07.

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.

Hírlap-dohányboltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság úti pavilonsor 7.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 36/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 36/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 36/2010

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

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

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

3

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

Kalmár Imre

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

37/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 34

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 34

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2152232

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.03.12.

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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Kalmár Cipõ, munkaruházatÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 34.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 37/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 37/2010

megnevezéssorszám

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Emlék- és ajándéktárgy43

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)46

34



Csutora Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

38/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 131.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Agárd-Balatoni út 131.

0709004832

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 114534955610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.19. 2012.07.02.

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.

Csutora ÉtteremÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 131.

alapterülete (m2): 350

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 38/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 38/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

Kovács Sándor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

40/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Tini strand 5429/15 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Tölgyfa u. 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4998720

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.04.29.

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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BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Tini strand 5429/15 hrsz.

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
5429/15

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 40/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 40/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék
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KÓLEUSZ 3 Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

42/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Barabás M. u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Bercsényi u.1.

0706008530

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.06.30.

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.

TÜZÉPÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Barabás M. u. 1.

alapterülete (m2): 300

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
2213/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 42/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 42/2010

megnevezéssorszám

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15
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Vajda Ákos

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

43/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság úti Pavilonsor 2369/5/C

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Bagoly u. 11.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3725717

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.27.

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.

Ruházat-cipõ ajándék-bazárÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság úti pavilonsor

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
2369/5/C

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 43/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 43/2010

megnevezéssorszám

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4
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SASA.COM Vendéglátó Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

44/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 52

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Széchényi u. 15.

0709013258

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139962065610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.08.29.

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.

CUKRÁSZDAÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 52

alapterülete (m2): 18

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 44/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 44/2010

megnevezéssorszám

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

45/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2444/42

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1117 Budapest, Október 23. utca 18.

0110041683

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.09.15.

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

MOL 2000 TöltõállomásÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2444/42.

alapterülete (m2): 180

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig
2444/42

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 45/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 45/2010

megnevezéssorszám

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

8
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Garten Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

48/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Vasút u. 67

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Fõ út 146.

0709001360

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 104974614211113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.23.

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.

LAGUNA Vendégház BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Vasút u. 67.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 48/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 48/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

BATA GOLD TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

51/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 56-58.(Park strand 14-15 pav.)

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2314 Halásztelek, Diófasor u. 53.

1309128733

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 147636385229113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.10.

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.

PARK PRESSZÓÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 56-58. (Park
strand 14-15.p.)

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 51/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 51/2010

megnevezéssorszám
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dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 51/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

AGUTI 2000 Rt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

53/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 56

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Chernel I. u. 56.

0710001143

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.02.

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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AGUTI 2000 Rt. PANZIÓ BÜFÉÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u.56.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 53/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 53/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 53/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

45



LIBELLA II. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

54/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság úti pavilonsor

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Iskola u. 57.

0706006251

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.12.18.

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.

Papí-írószer-nyomtatványÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság úti pavilonsor

alapterülete (m2): 18

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
2369/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 54/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 54/2010

megnevezéssorszám

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45
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DER-KER 2002 Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

55/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Bethlen G.u. 49.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Bethlen G.u.49.

0709008550

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.04.11.

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.

CSALÁDI ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Bethlen G.u.49.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 55/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 55/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 55/2010

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Virág és kertészeti cikk30

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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Polónyi István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

56/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Cseresznye u. 15.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 8563914

statisztikai szám: 640300055610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.09.30.

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.

HANGULAT SÖRÖZÕÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 3.

alapterülete (m2): 90

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 56/2010

ideiglenesen zárva
nyitás várhatóan 2011.április 1.-én.

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 56/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 56/2010

megnevezéssorszám

49



Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

Albatours Utazási Szálloda és Kereskedelmi Rt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

59/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 102

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Akácfa u. 2

0710001098

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.22.

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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Idegenforgalmi Szolgáltató IrodaÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 102

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 59/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 59/2010

megnevezéssorszám

59 idegenforgalmi iroda

Garai Árpádné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

61/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Õsz u. 3487 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Õsz u. 3487 hrsz.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5912390

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.09.

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.
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BÖBE BUTIK - SPORTÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Õsz. u. 3487 hrsz.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig
3487

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 61/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 61/2010

megnevezéssorszám

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Lábbeli- és bõráru6

Illatszer, drogéria20

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43
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VILLA-INFO Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

62/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 36.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Szabadság út 36.

0709006737

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.03.27.

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.

DELIKÁTESZÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 36.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 62/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 62/2010

megnevezéssorszám

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

Emlék- és ajándéktárgy43
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

Müller György István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

63/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 5318 (Park strand 7.pav.)

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Chernel I. u. 5318 (Park strand 7.pav.)

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2454486

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.28.

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.

BüféÜzlet elnevezése:

címe:
2484 Gárdony, Chernel I. u. 5318 (Park
strand 7.pav.)

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
5318

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 63/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 63/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

1.11

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

Varga és Fiai Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

64/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 23

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Pisztráng u. 23

0709010509

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.07.13.

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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Varga Étterem és SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 23.

alapterülete (m2): 197

helyrajzi száma:

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 64/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 64/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 64/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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dohánygyártmány

Piti Károlyné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

65/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Berzsenyi D.u.98.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Berzsenyi D.u.98.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2608752

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.29.

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.

Határ-SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Berzsenyi D. u. 98.

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 65/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 65/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 2. Egyéb termékkörök 65/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

Velencetours Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

67/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 16.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Szabadság út 16.

0706003107

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.29.

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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Idegenforgalmi IrodaÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 16.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 67/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 67/2010

megnevezéssorszám

59 idegenforgalmi iroda

Szántó-Pajor Lajos

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

68/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 69.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Agárd - Balatoni út 69.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5058340

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.30.

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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SzikvízüzemÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 69.

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 68/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 68/2010

megnevezéssorszám

59 szikvízüzem

Kovács László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

69/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, III. utca 24.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6041733

statisztikai szám: 464333854719231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.10.20.

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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LACIVILLÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 69/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 69/2010

megnevezéssorszám

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Telekommunikációs cikk12

Óra- és ékszer25

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

26

Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

28

Fotócikk38

59 UPC szerzõdések kötése
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Tulics György

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

71/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Radnóti M. u. 24

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Radnóti M. u. 24

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4269364

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.05.

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.

CukrászdaÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Radnóti M. u. 24.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 71/2010

télen H-V: 10:00-17:00

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 71/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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MOLÕR-KER Építõipai és Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

72/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Bevásárló központ 2484/1

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2030 Érd, Imre u. 8.

1309090308

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.05.04.

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.

MAMMA MIA PIZZÉRIAÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony,Bevásárló központ 3484/1

alapterülete (m2): 150

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
3484/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 72/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 72/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 72/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

TREFF-TRAFIK Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

73/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 3490/1

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, XVI. u. 10.

0709010742

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.11.16.

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.

HÍRLAP-DOHÁNYBOLTÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 3490/1.

alapterülete (m2): 48

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig
3490/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 73/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 73/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 2. Egyéb termékkörök 73/2010

megnevezéssorszám

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

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

Molnár Tiborné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

74/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Posta u. 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6619588

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.11.

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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FagylaltozóÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 1.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 74/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 74/2010

megnevezéssorszám

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Fonyódiné Kis Anikó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

76/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Csiribpuszta Fõ u.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8060 Mór, Vértes u. 13. fszt.2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2785080

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.11.

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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PB gázcseretelepÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Csirbpuszta Fõ u.

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 76/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 76/2010

megnevezéssorszám

Palackos gáz24

TH-R.&R Vendéglátó Kereskedelmi Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

78/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Szövetkezetek útja 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1063 Budapest, Szív u. 31. 3/16.

0106212704

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.01.31.

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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RIGOLETTO VENDÉGLÕÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Szövetkezetek útja 2.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 78/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 78/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék
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HARMATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

80/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, MÁV udvar

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Vajda János u. 31.

0709003192

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.12.

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.

VasudvarÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, MÁV udvar

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 80/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 80/2010

megnevezéssorszám

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14
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Szaniteráru15

Háztartási tüzelõanyag23

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Tolnay Miklósné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

82/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth Kálmán u. 10

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Mikszáth Kálmán u. 10

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4084880

statisztikai szám: 463263375247231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.12.

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.

UNICUM HERBARIUMÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth K. u. 10

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 82/2010

ideiglenes zárva tartás

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 82/2010

megnevezéssorszám
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Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Emlék- és ajándéktárgy43

Tolnai Miklósné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

83/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Iskola u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Mikszáth K. u.10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4084880

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.12.

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.

Iskolai BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Iskola u. 2.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 83/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:
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III / 2. Egyéb termékkörök 83/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Hús-és hentesáru1.5

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

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

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

COOL JUMP Keresekedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

84/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Õsz u. 3487 hrsz. Szolgáltatóház

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 1. 1/1.

0709014533

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.05.21.

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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COOL JUMP RuházatÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Õsz u. 3487 hrsz.
Szolgáltatóház

alapterülete (m2): 46

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
3487

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 84/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 84/2010

megnevezéssorszám

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)5

Lábbeli- és bõráru6

Farkas Istvánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

85/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 10/1

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Thököly u. 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7240894

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.12.02.

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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Rövidáru-fonal üzletÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 10/1

alapterülete (m2): 11

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 85/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 85/2010

megnevezéssorszám

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

3

Szigligeti István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

86/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Balatoni út 18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Zárt u. 9.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6759673

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.12.

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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Ferhaus Ingatlan és Szálláshely KözvetítõÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Balatoni út 18.

alapterülete (m2): 2

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 86/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 86/2010

megnevezéssorszám

59 közvetítõ

Kovács Zoltánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

89/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Szabadság út 14.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6225924

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.12.

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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LOTTÓZÓÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 89/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 89/2010

megnevezéssorszám

59 lottózó

Kai Li De Europa Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

90/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1101 Budapest, Hungária krt 5-7. 2. ép. 1. lház. 7. em. 3.

0109870432

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.10.17.

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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KAI LI ÁruházÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 12.

alapterülete (m2): 266

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 90/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 90/2010

megnevezéssorszám

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

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

5

Lábbeli- és bõráru6
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RUTZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

91/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 11

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2475 Kápolnásnyék, Dózsa Gy. u. 7.

0709007515

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.02.23.

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.

PONTY ÉtteremÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 11

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 91/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 91/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 91/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

Császár József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

92/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel István Park Strand Kemping 9-10-12/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1118 Budapest 11.ker Tüzkõ u. 4. II. em. 11. ajtó

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4676604

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.08.02.

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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KAISER TERASZ VendéglõÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. Park strand
Kemping 9-10-12/A

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
5318

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 92/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 92/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

GMG Falatozó Kereskedelmi Vendéglátó Közkereseti Társaság

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

94/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Szövetkezetek útja 4455/6

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Szövetkezetek útja 4455/6

0703001360

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 296812795610211

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.05.17.

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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GMG FalatozóÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Szövetkezetek útja 4455/6

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 94/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 94/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 94/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány
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Kovács Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

96/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Szabadság út 12.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2038242

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.09.15.

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

KVK Villamosság kerékpárÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 96/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 96/2010

megnevezéssorszám

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26
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Kökényesi István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

97/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 1

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Tornócai u. 24/Aa

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5804885

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.14.

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.

Kisgép kölcsönzõÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 1.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 97/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 97/2010

megnevezéssorszám

59 kölcsönzõ
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SOL TOURS Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

98/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság úti pavilonsor 2369/7/B

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Kassai u. 92

0709005612

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.02.18.

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.

SOL TOURS Idegenforgalmi Szolgáltató
IrodaÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság úti pavilonsor
2369/7/B

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
2369/7/B

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 98/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 98/2010

megnevezéssorszám

59 ingatlanforg.
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HOGITEX Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

101/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, József u. 36.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1114 Budapest, Mészöly utca 4. alagsor1

0709010761

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.12.03. 2011.09.26.

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.

PUBY KocsmaÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, József u. 36.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 101/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 101/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 101/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

A.I.E. Systems Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

102/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 56-58 (Park strand 11.p.)

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1171 Budapest, Dalnok u. 49.

0106734409

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.06.11.

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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PIZZÉRIAÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 56-58. (Park
strand 11.p)

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 102/2010

idény jellegû május 1-tõl szeptember 15-ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 102/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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ANKER-M Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

104/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 1. 2413/4/C

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Botond u. 2/B

0706009745

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.11.15.

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

Jade Ékszer és AjándékboltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 1. 2413/4/C

alapterülete (m2): 46

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
2413/4/c

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 104/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 104/2010

megnevezéssorszám

Óra- és ékszer25

Emlék- és ajándéktárgy43
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Fehér Károly József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

105/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 95.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Márvány u. 24.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2161758

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.18.

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.

Fehér cukrászdaÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 95.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 105/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 105/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

106/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Csiribpuszta 0109/36

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Nádasdy u. 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5698557

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.19.

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.

Geszti PresszóÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Csiribpuszta 0109/36

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
0109/36

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 106/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 106/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 106/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Szekszárdi Tibor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

107/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, XI.utca 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2040 Budaörs, Présház u. 20.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1971883

statisztikai szám: 498236134711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.05.14.

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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TANGÓ EszpresszóÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, XI. utca 19.

alapterülete (m2): 24

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 107/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 107/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 107/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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RAUCH és Társai Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

108/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 16.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Szabadság út 16.

0706004671

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.19.

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.

RAUCH FOTÓÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 16.

alapterülete (m2): 14

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 108/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 108/2010

megnevezéssorszám

Fotócikk38

Optikai cikk39
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BRENNER GOLD Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

109/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Üdülõk útja 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2536 Nyergesújfalu, Nagy László u. 11.

1109009002

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 129262556311113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.11.10.

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.

BRENNER GOLD ÉtteremÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Üdülõk útja 17.

alapterülete (m2): 110

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 109/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 109/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 109/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

Kaszti Gábor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

111/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Babits M. u. 25

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Babits M. u. 25

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4297586

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.21.

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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Makk-ÁszÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Babits M. u. 25.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 111/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 111/2010

megnevezéssorszám

fegyver, lõszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú
pirotechnikai tevékenységek felügyeletérol szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai
termékek, valamint a kis és
a közepes tûzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel

5

III / 2. Egyéb termékkörök 111/2010

megnevezéssorszám

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

26

Fegyver és lõszer35

Pirotechnikai termék36
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Kádi Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

113/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 60.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2433 Sárosd, Rajk L. u. 27.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1939418

statisztikai szám: 461557175610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.11.29.

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.

NÁDAS ÉtteremÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 60.

alapterülete (m2): 200

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 113/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 113/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

Magnólia Agárd Kert-Park Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

114/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Gárdonyi u. 34-38.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Szabadság út 16.

0709004285

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.03.12.

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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Agárdi kertészet és virágüzletÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Gárdonyi u. 34-38.

alapterülete (m2): 18

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 114/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 114/2010

megnevezéssorszám

Virág és kertészeti cikk30

MOLÕR-KER Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

116/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Bóné K. u.77.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2030 Érd, Imre u. 8.

1309090308

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.09.27.

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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SÁRGA ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Bóné K. u. 77.

alapterülete (m2): 76

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 116/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 116/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 116/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

SASA.COM Vendéglátó Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

117/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 50.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Széchenyi u. 15.

0709013258

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.08.29.

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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GULYÁS CSÁRDAÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 50.

alapterülete (m2): 120

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 117/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 117/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 117/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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Farkas György

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

118/2010neve:

címe: 2485 Gárdony, Dinnyés - Kossuth u. 18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2485 Gárdony, Dinnyés - Ady E. u. 5/a

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4405036

statisztikai szám: 630889334522231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.11.28.

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.

TÚLÓRA PRESSZÓÜzlet elnevezése:

címe: 2485 Gárdony, Dinnyés - Kossuth u. 18.

alapterülete (m2): 36

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:30 - ig

06:30 - tól 22:30 - ig

06:30 - tól 22:30 - ig

06:30 - tól 22:30 - ig

06:30 - tól 22:30 - ig

06:30 - tól 22:30 - ig

07:30 - tól 22:30 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 118/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 118/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 118/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

MAX TRAFIK Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

124/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Gesztenye sor 17/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Széchenyi u. 21.

0709010839

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.10.05.

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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GESZTENYE ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Gesztenye sor 17/a

alapterülete (m2): 234

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 124/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 124/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 124/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

105



Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

Pannon-Gastro Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

125/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1119 Budapest, Keveháza u. 1-3.

0109916314

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.11.

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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Velence Part Hotel DrinkbárÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 19.

alapterülete (m2): 90

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 125/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 125/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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MOLÕR-KER Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

128/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Szövetkezetek útja 1-3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2030 Érd, Imre u. 8.

1309090308

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.12.03.

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.

OÁZIS ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Szövetkezetek útja 1-3.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 128/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 128/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 128/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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PENCIL BOX Kereskedelmi és Szolgáltató KKt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

129/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 5426/1 hrsz.(Napsugár strand)

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1192 Budapest, Hungária u. 31.

0103025428

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.11.

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.

Sport-játék-bazárÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 5426/1 hrsz.
(Napsugár strand)

alapterülete (m2): 42

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
5426/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 129/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 129/2010

megnevezéssorszám

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Illatszer, drogéria20

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

26
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Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

HOTEL CLUB Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

130/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Üdülõk útja 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Agárd - Üdülõk útja 9.

0709006958

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 119205935510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.03.23.

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.

CLUB HOTEL DRINKBÁRÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Üdülõk útja 9.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 130/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 130/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 2. Egyéb termékkörök 130/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

Tóth Ágostonné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

131/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Szabadság út 3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4293946

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.12.19.

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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Fogas Lakásfelszerelés és Horgászcikk
VegyesboltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 3.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 131/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 131/2010

megnevezéssorszám

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

26

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Emlék- és ajándéktárgy43

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)46
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Török Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

132/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Babits M. u. 30.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Babits M. u. 30.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3345124

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.01.09.

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.

Pince BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Babits M. u. 30.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 132/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 132/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2
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Kerkuska Imre

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

135/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2369/7/F

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2476 Pázmánd, Rákóczi F. u. 11.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1774583

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.03.22.

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.

FagylaltozóÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság úti pavilonsor
2369/7/F

alapterülete (m2): 23

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
2369/7/F

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 135/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 135/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9
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TOMI PRO MOBIL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

137/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Török Bálint u 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Török Bálint u 23.

0706009172

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.01.11.

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.

TOMI TÉKA TOMITEL GSMÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Török Bálint u. 23.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 14:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 137/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 137/2010

megnevezéssorszám

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

Emlék- és ajándéktárgy43

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)46
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59 kölcsönzõ

Heiter Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

140/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2464 Gyúró, Kossuth u. 2.

0709004800

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.12.05.

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.

HúsboltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 8.

alapterülete (m2): 66

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 140/2010

12:00 és 13:00 között zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 140/2010

megnevezéssorszám

Hús-és hentesáru1.5
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HT 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

142/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 5309/11

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 46.

0709012903

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.06.13.

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.

Büfé és HorgászboltÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 5309/11

alapterülete (m2): 32

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
5309/11

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 142/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 142/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9
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Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

Palásti András

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

149/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Tulipán u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1046 Budapest, Klapka Gy. u. 31.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6685559

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.06.03.

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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ÉDES ÉLET EszpresszóÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Tulipán u. 2.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 149/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 149/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 149/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány
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ARNE Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

150/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Õsz u. 3487 hrsz. Bevásárló központ.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2049 Diósd, Bajuszfû u. 15.

1309105842

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 136181885610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.06.26. 2010.02.17.

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.

ARNE EszpresszóÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Õsz u. 3487 hrsz. Bevásárló
központ

alapterülete (m2): 120

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

15:00 - tól 24:00 - ig

15:00 - tól 24:00 - ig

15:00 - tól 24:00 - ig

15:00 - tól 02:00 - ig

15:00 - tól 02:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
3487

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 150/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 150/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 150/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

Manczal Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

151/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 8-9 pavilon

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Delfin u 12.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6100823

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.06.02.

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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PETROCELLI BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 8-9.pavilon

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
6036/42

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 151/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 151/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 151/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány
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STARS MOZER Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

152/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth Kálmán u. 44.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Kazinczy u. 15.

0709006708

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.03.14.

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.

STARS MOZER Hús-hentes boltÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth K. u. 44.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 152/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 152/2010

megnevezéssorszám

Hús-és hentesáru1.5

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

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

153/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 127.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8111 Seregélyes - Elza major 0101/25/A/1

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6473902

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.06.05.

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.

Élelmiszer jellegû vegyesüzletÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 127.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 153/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 153/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 153/2010

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

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

Sárai-Szabó Zsoltné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

155/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 5426 Napsugár strand 6.pavilon

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2071 Páty, Bacsó Béla u. 5.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5595179

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.04.25.

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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Boszorkány konyhaÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 5426.hrsz.
Napsugár strand 6. pavilon

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig
5426

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 155/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 155/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Szigyártó Árpád Csaba

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

157/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, József u. 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, József u. 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3196396

statisztikai szám: 583277205630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.06.11.

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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József SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, József u. 13.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 02:00 - ig

11:00 - tól 02:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 157/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 157/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék
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Bognár Istvánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

158/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 1. Napsugár strand 8.pavilon

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Gerle u. 6. 1/3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4060440

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.06.08.

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.

MÓNIKA FagylaltozóÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 1. Napsugár
strand 8.pavilon

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 158/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 158/2010

megnevezéssorszám

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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TRANTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

160/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 6036/550/H.pavilon

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2230 Gyömrõ, József A. u. 31.

1309080019

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.06.15.

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

OÁZIS BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 1.pavilon

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 160/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 160/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 160/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

A. I. E. Systems Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

161/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 56-58. Park strand

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1171 Budapest, Dalnok u. 49.

0106734409

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.24.

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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KölcsönzõÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 56-58. Park
strand

alapterülete (m2): 14

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 161/2010

idény jellegû május 15-tõl augusztus 31-ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 161/2010

megnevezéssorszám

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Játékáru27

59 kölcsönzõ

K.M.K. 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

163/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Zsinór u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2485 Gárdony, Dinnyés - Alkotmány u. 19.

0709007243

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.05.15.

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

címe: 2484 Gárdony, Zsinór u. 1.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 163/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 163/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 163/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2
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Marton István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

166/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Árvácska utcai strandfürdõ

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1188 Budapest, Damjanich u. 1/b

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3610700

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.07.22.

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.

Ficak BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Árvácska utcai Strandfürdõ

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 166/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 166/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 166/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

Kádár Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

167/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth K. u. 44.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Béla u. 6.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4336553

statisztikai szám: 461648185630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.08.05.

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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TOM-TOM Kocsma és PizzériaÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth K. u. 44

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 167/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 167/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 167/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány
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JÁWA Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

170/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1148 Budapest, Adria sétány 1/b.

0106743231

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.10.21.

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.

REKORD HorgászboltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

alapterülete (m2): 26

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 170/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 170/2010

megnevezéssorszám

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26
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Pintér Ferencné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

172/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth Kálmán u. 44. 6617/2/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Posta u. 32/a.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3700039

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.09.30.

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.

Zöldség-gyümölcsÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth Kálmán u. 44.
6617/2/A hrsz.

alapterülete (m2): 45

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig
6617/2/A

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 172/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 172/2010

megnevezéssorszám

Zöldség- és gyümölcs1.7

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11
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BL és Társa 66 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

173/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Gárdonyi u. 68.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Eötvös tér 22.

0706014068

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.22.

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.

Dohány-újságÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Gárdonyi u. 68.

alapterülete (m2): 18

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 173/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 173/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 173/2010

megnevezéssorszám
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Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

Hege Tamás Róbert

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

174/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 1. 1ép.A.lph.5.ajtó

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Vörösmarty u. 1. 1ép.A.lph.5.ajtó

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2011861

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.07.17.

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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Hege órásÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 1. 1.ép.A.lph.5.
a.

alapterülete (m2): 21

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 174/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 174/2010

megnevezéssorszám

Óra- és ékszer25

59 óra javítás

PIMAS HUNGARY Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

176/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Csiribpuszta 109/33 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Csiribpuszta 109/33 hrsz.

0709006461

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.12.01.

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.
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PIMAS HUNGARY Építõanyag Nagyker.Üzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Csiribpuszta 109/33.

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 176/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 176/2010

megnevezéssorszám

59 TEÁOR: 5150

Farkas és Bruck Kereskedelmi Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

178/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 1/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Szabadság út 2.

0706012138

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.07.03.

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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Olcsó áruk BoltjaÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 1/a

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 178/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 178/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

59 TEÁOR: 5211, 5212
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Csáky Albert

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

180/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Ady E. u .26.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Ady E. u .26.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4011403

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.04.06.

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.

FLÓRI GazdaboltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Ady Endre u. 26.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 180/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 180/2010

megnevezéssorszám

Állateledel, takarmány32

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

37
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Erdélyi Csaba

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

184/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 1.pavilon

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Sarló u. 29. fszt.1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 9140862

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.05.11.

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.

KürtõskalácsÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 1.pavilon

alapterülete (m2): 17

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 184/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 184/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3
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Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

sör

ABA-JOKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

185/2010neve:

címe: 2485 Gárdony, Vajda János u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8127 Aba, István tér 16.

0706005329

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.06.24.

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.

Édesség nagykereskedelemÜzlet elnevezése:

címe: 2485 Gárdony, Vajda János u. 9.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 185/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:
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III / 2. Egyéb termékkörök 185/2010

megnevezéssorszám

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

AMICITIA Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

188/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2485 Gárdony, Dinnyés - Kossuth u. 72.

0706009023

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.11.12.

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.

AMICITIA Gyógynövény üzletÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabaság út 14.

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 188/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 188/2010

megnevezéssorszám
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Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Lábbeli- és bõráru6

Illatszer, drogéria20

ZSUZSMANKA Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

189/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Balassi B. u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, V. u. 43.

0709016378

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.09.16.

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.

OTTHON-CENTRUM IMPORT MÛSZAKI ÉS
BÚTORÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Balassi B. u. 1.

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 189/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 189/2010

megnevezéssorszám
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Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Hangszer8

Telekommunikációs cikk12

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Fotócikk38

Optikai cikk39

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)46

MAKADÁM Bortermelõ és Növénytermesztési Kkt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

192/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 92.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Széchenyi u. 4.

0703001278

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.04.28.

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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BORPINCE Nagyker.Üzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 92.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 192/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 192/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

bor
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Penny Market Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

194/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2351 Alsónémedi, Északi vállakozási terület 5-ös fõút 21 km.

1309072999

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.09.29.

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.

PENNY-MARKETÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 24.

alapterülete (m2): 880

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 194/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 194/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 194/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

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

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Hangszer8

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Telekommunikációs cikk12

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18
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Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Óra- és ékszer25

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

26

Játékáru27

Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

28

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

Kedvtelésbõl tartott állat31

Állateledel, takarmány32

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

37

Fotócikk38

Optikai cikk39

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Temetkezési kellék41

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

Irodagép, -berendezés, irodabútor53

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

FLEX PROMOTION Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

196/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Harcsa u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1082 Budapest, Harminckettesek tere 6/a

0106712484

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.06.07.

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.

Fleansteak BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Harcsa u. 2.

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 196/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 196/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

Korányi Zsolt Gábor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

197/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Harcsa utca2. (Sport Beach)

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1126 Budapest, Hertelendy u. 4/b

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7087260

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.06.13.

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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SportszerkölcsönzõÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Harcsa u. 2. (Sport Beach)

alapterülete (m2): 2

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 197/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 197/2010

megnevezéssorszám

59 kölcsönzõ

MAKADÁM Kkt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

199/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 92.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Széchenyi u. 4.

0703001278

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.10.26.

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.

156



Termelõi borkimérésÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 92.

alapterülete (m2): 35

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 199/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 199/2010

megnevezéssorszám

59 termelõi borkimérés

LABORA 99 Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

200/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Széchenyi u. 100.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 3. 2/1.

0706008987

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 205661938042212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.10.26.

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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Termelõi borkimérésÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Széchenyi u. 100.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

16:00 - tól 19:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

16:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 16:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
7189

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 200/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 200/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

59 termelõi borkimérés

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

bor
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Simon és Simon Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

201/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Bikavölgyi út 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Mezõ u. 12.

0709001876

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.12.05.

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.

Termelõi borkimérésÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Bikavölgyi út 2.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 201/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 201/2010

megnevezéssorszám

59 termelõi borkimérés
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ARMASZAURUSZ-TRADE Kül- és Belkereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

202/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 30/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Felszabadulás tér 24.

0709006701

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.04.20.

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.

5-ös AutósboltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 30/a

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 202/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 202/2010

megnevezéssorszám

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50
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SINKA Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

204/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Tompa köz 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2475 Kápolnásnyék, Kutas sor 20.

0709007160

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.06.11.

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.

Ruha-cipõ-sport-horgászÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Tompa köz 1.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 204/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 204/2010

megnevezéssorszám

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

3

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

5

Lábbeli- és bõráru6
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Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

26

Játékáru27

Fotócikk38

BUVIHÍR Zártkörûen Mûködõ Hírlapkereskedelmi Rt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

205/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1225 Budapest, Campona u. 1.

0110042428

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.06.28.

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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Hírlap-dohányboltÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Balatoni út

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 205/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 205/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 205/2010

megnevezéssorszám

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány
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PANNON-CASTRO Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

206/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1119 Budapest, Keveháza u. 1-3.

0109916314

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.11.

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.

VELENCE PART HOTEL ÉTTEREMÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 19.

alapterülete (m2): 155

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 206/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 206/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1
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FER-MIS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

207/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Tompa M. u. 1-3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Tompa M. u. 1-3.

0709006183

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.07.30.

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.

MADONNA SzalonÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Tompa M. u. 1-3.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 207/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 207/2010

megnevezéssorszám

Illatszer, drogéria20

59 TEÁOR: 5248
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Cseh István József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

208/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Széchenyi u. 29.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Széchenyi u. 29.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1781265

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.11.21.

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.

Kerékpár javításÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Széchenyi u. 29.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 208/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 208/2010

megnevezéssorszám

59 javítás
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Balog Gáspár

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

209/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Szabadság út 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3436818

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.04.23.

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.

KAKTUSZ EszpresszóÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 7.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 209/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 209/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 209/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

Németh Sándor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

210/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Semmelweis u. 9/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Semmelweis u. 9/a

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1946011

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.11.15.

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

címe: 2483 Gárdony, Semmelweis u. 9/a

alapterülete (m2): 4

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 210/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 210/2010

megnevezéssorszám

59 kulcsmásoló

Nyikos János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

211/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Iskola u. 20.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Agárd - Iskola u. 20.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5813590

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.11.27.

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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Kerékpár javításÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Iskola u. 20.

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ 13:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

13:00 - tól 17:00 - ig

13:00 - tól 17:00 - ig

13:00 - tól 17:00 - ig

13:00 - tól 17:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 211/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 211/2010

megnevezéssorszám

59 kerékpár javítás

F és F Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

212/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Zrínyi u. 32.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Béla u. 21.

0706001451

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.12.30.

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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F és F Építõipari NagykereskedelemÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Zrínyi u. 32.

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 212/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 212/2010

megnevezéssorszám

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Wu. R & L Nemzetközi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

213/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 1/a.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1108 Budapest, Szölövirág u 6. 4. em. 18.

0109861627

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.03.31.

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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KÍNAI ÁRUHÁZÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 1/a

alapterülete (m2): 500

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 14:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
2398

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 213/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 213/2010

megnevezéssorszám

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

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

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Játékáru27
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FEKEBER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

214/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2478/2 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Szabadság út 2478/2 hrsz.

0709019574

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 121299771333113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.02.22. 2011.01.26.

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.

VASÁRU-FESTÉK ÜzletÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2478/2

alapterülete (m2): 23

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
2478/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 214/2010

Téli nyitvatartás: október 10-május 10-ig.
H-P: 08:00 - 16:00, Sz: 08:00-12:00, V:zárva.
Nyári nyitvatartás: május 10-október 10-ig.
H-P: 07:00 - 17:00,
Sz-V: 07:14:00.

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 214/2010

megnevezéssorszám

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

3

III / 2. Egyéb termékkörök 214/2010

megnevezéssorszám
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Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

HORVÁTH HUNGÁRIA Termelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

215/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. Park Kemping

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Derkovits tér 3.

0709009109

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.06.17.

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.

KölcsönzõÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. Park Kemping

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 215/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:
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III / 2. Egyéb termékkörök 215/2010

megnevezéssorszám

59 kölcsönzõ

Bodnár László Józsefné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

216/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Tompa köz 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Tompa köz 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5306600

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.05.29.

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.

Gyöngyvirág EszpresszóÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Tompa köz 2.

alapterülete (m2): 84

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 216/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 216/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

FLEX PROMOTION Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

217/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Harcsa u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1082 Budapest, Harminckettesek tere 6/a.

0106712484

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.06.19.

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.

COCKTAIL BÁRÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony,Harcsa u. 2.

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 217/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:
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III / 2. Egyéb termékkörök 217/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

Turbók János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

218/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 5426/1. Napsugár strand

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Chernel I. u. 5426/1. Napsugár strand

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4122193

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.06.26.

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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KölcsönzõÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 5426/1.
Napsugár strand

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
5426/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 218/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 218/2010

megnevezéssorszám

59 kölcsönzõ

Teker Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

219/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Székely Bertalan u. 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Székely Bertalan u. 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5954033

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.07.23.

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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Kerékpár kölcsönzõÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Székely B. u. 17.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 219/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 219/2010

megnevezéssorszám

59 kerékpár kölcsönzõ

GOLDEN-DUÓ Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

223/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Nimród u. 7.

0709013696

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.01.03.

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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Zöldség-gyümölcs üzletÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 8.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 223/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 223/2010

megnevezéssorszám

Zöldség- és gyümölcs1.7

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

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

1.11

KÉK VARÁZS Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

224/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Posta u. 5633/7

0709009500

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.09.22.

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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Utánfutó kölcsönzõÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Posta u. 1.

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
5633/7

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 224/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 224/2010

megnevezéssorszám

59 utánfutó kölcsönzõ

Éder Zsuzsanna Andrea

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

225/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 16. (2369/1/A/37 hrsz.)

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1026 Budapest, Gábor Áron u. 59. 1/3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4279874

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.03.17.

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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CSEMPEMESTERÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 16.
(2369/1/A/37 hrsz.)

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
2369/1/A/37

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 225/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 225/2010

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

VARGA ÉS FIAI Vendéglátó Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

226/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Pisztráng u. 23.

0709010509

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.01.19.

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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HorgászboltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 23.

alapterülete (m2): 2,25

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 226/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 226/2010

megnevezéssorszám

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Garai Árpádné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

227/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Határ út 3021/9 hrsz.(Termál fürdõ)

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Õsz u. 3487. hrsz.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5912390

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.09.

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.
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BÖBE BUTIK SPORTÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Határ út 3021/9.(Termál
fürdõ)

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig
3021/9

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 227/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 227/2010

megnevezéssorszám

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Lábbeli- és bõráru6

Illatszer, drogéria20

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43
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LISZI ÉS URFI  Kereskedelmi és Építõipari Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

228/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Géza u. 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Géza u. 17.

0706013428

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.05.11.

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.

Apró Árak boltjaÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Géza u. 17.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 228/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 228/2010

megnevezéssorszám

59 TEÁOR: 5212
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BÁL-NA Produkció Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

229/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Harcsa u. 2. (strand)

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Harcsa u. 2.

0709012874

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.05.27.

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.

SZÁLKÁS BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Harcsa u. 2.

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 229/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 229/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3
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Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Aranyhíd Idõsek Otthona Kht.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

232/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u. 33.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Móricz Zs. u. 33.

0714000034

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.07.22.

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.

Melegítõ konyhaÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u. 33.

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 232/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 232/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1
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SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

233/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Balatoni út 70/10

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2060 Bicske, Spar út 0326/1

0709009192

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.05.12.

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.

SPAR Szupermarket ÁruházÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Balatoni út 70/10.

alapterülete (m2): 1071

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

06:30 - tól 20:00 - ig

06:30 - tól 20:00 - ig

06:30 - tól 20:00 - ig

06:30 - tól 20:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 233/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 233/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 233/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

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

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

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

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

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

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Telekommunikációs cikk12

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

26
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Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Fotócikk38

Optikai cikk39

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

PASSERELLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

234/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1141 Budapest, Öv u. 34.

0109910390

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.30.

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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CAFÉ 69 BÜFÉÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 1.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 234/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 234/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

235/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2392/1 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2060 Bicske, Spar u. 0326/1 hrsz.

0709009192

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.08.12.

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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SPAR SZUPERMARKETÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2392/1 hrsz.

alapterülete (m2): 600

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:30 - tól 21:00 - ig

06:30 - tól 21:00 - ig

06:30 - tól 21:00 - ig

06:30 - tól 21:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 15:00 - ig
2392/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 235/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 235/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

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

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)5
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Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Telekommunikációs cikk12

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Fotócikk38

Optikai cikk39

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Emlék- és ajándéktárgy43
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Szabó László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

236/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 15.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Horváth István ltp. 14. 3/2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5676164

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.08.05.

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.

APARTMAN HOTEL BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 15.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

11:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 236/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 236/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1
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Horváthné Komócsi Zita

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

237/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Kazinczy u. 6617/2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Csongor u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 9298393

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.09.30.

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.

NEBÁNCS Virág-ajándékÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Kazinczy u. 6617/2

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
6617/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 237/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 237/2010

megnevezéssorszám

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43
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Tóth Ágoston

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

238/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1063 Budapest, Szív u. 3. 1.lh.3/27.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 9457473

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.02.01.

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

UNI SzervízÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 3.

alapterülete (m2): 6

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 238/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 238/2010

megnevezéssorszám

59 javítás
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Gyémánt és Gyémánt Kertészeti és Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

239/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 15.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8151 Szabadbattyán, Árpád u. 2/A.

0709010697

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.05.07.

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.

Gyémánt VirágboltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabdság út 15.

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 239/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 239/2010

megnevezéssorszám

Virág és kertészeti cikk30
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Ra-Na 2004 Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

241/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 1. (2413/4 hrsz.)

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, József u. 14.

0706012920

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.03.14.

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.

SZIVÁRVÁNY AJÁNDÉK ÉS ÖTLETTÁRÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 1.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
2413/4

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 241/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 241/2010

megnevezéssorszám

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

3

Könyv16

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18
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Illatszer, drogéria20

Óra- és ékszer25

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

Velence Fény Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

242/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Tünde u. 7.

0709014282

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.09.24.

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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VELENCE AUTÓÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 1.

alapterülete (m2): 400

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 242/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 242/2010

megnevezéssorszám

Személygépjármû47

Korányi Zsolt Gábor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

244/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng utcai szabadstrand

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1126 Budapest, Hertelendy u. 4/b. 3/1

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7087260

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.06.14.

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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Kölcsönzõ, strand-, szabadidõ-sportcikkÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng utcai szabadstrand

alapterülete (m2): 5

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 244/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 244/2010

megnevezéssorszám

59 kölcsönzõ

SZEMOLINO Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

245/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Százszorszép u. 5.

0709014469

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.05.30.

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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CSIZMÁS KANDÚR JÁTÉKBOLTÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

alapterülete (m2): 37

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 245/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 245/2010

megnevezéssorszám

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Lábbeli- és bõráru6

Könyv16

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43
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AGÁRDI PÁLINKAFÕZDE Szeszipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

246/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Sreiner tanya 074/57

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Sreiner tanya 074/57

0709008108

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.10.18.

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.

Agárdi látogatócentrum és mintaboltÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Sreiner tanya 074/57

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 246/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 246/2010

megnevezéssorszám

59 TEÁOR : 5530, 5242, 5244
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Nílus 2004 Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

247/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 15.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2030 Érd, Csaba utca 77.

1309124608

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.12.06.

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.

Tópart BútorházÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 15.

alapterülete (m2): 140

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 247/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 247/2010

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7
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Gála Áruházak Egyéni Cég.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

248/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Balatoni út 2. Vásárcsarnok

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 62.

0711001213

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.07.09.

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.

Gála ÉlelmiszerÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Balatoni út 2. Vásárcsarnok

alapterülete (m2): 22

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 248/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 248/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 248/2010

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

Tirszin János Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

249/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szemere B. u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5400 Mezõtúr, Budai Nagy Antal u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4233168

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.07.11.

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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X-IONT Hungary Nagykereskedelmi raktárÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szemere B. u. 4.

alapterülete (m2): 29

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 249/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 249/2010

megnevezéssorszám

59
TEÁOR: 5138 ( egyéb élelmiszer raktár, gépek és berendezések nagykerraktár, fogyasztási cikk
nagykerraktár)

Ivóné Kirtyán Katalin

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

250/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Határ u. 3021/10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8157 Füle Bartók Béla u. 14.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7058913

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.10.17.

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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KOKTÉLBÁRÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Határ u. 3021/10.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 250/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 250/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék
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HOLON-MED Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

251/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Határ u. 3021/10. Termálfürdõ 044.helyiség

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Gárdonyi u. 43.

0706014091

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.10.19.

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.

OÁZIS Grill és salátabárÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Határ u. 3021/10.
Termál fürdõ 044 helyiség

alapterülete (m2): 65

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
3021/10

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 251/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 251/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Ivóné Kirtyán Katalin

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

256/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Fürdõ tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8151 Füle, Bartók Béla u. 14.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7058913

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.30.

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.

LángossütõÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Fürdõ tér 1.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 256/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 256/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

Ivóné Kirtyán Katalin

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

257/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Fürdõ tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8157 Füle, Bartók B. u. 14.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7058913

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.30.

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.

PecsenyesütõÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Fürdõ tér 1.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 257/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 257/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

258/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2605 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.

1306058506

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.09.

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.

ALDI ÉLELMISZER ÁRUHÁZÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2605 hrsz.

alapterülete (m2): 1100

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
2605

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 258/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 258/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

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

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Hangszer8

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Telekommunikációs cikk12

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20
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Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Háztartási tüzelõanyag23

Óra- és ékszer25

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

26

Játékáru27

Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)28

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

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

37

Fotócikk38

Optikai cikk39

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Irodagép, -berendezés, irodabútor53
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Horváth Hungária Termelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

259/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Derkovits tér 1.

0709009109

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.19.

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.

Vizibicikli kölcsönzõÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 1.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 259/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 259/2010

megnevezéssorszám

59 kölcsönzõ
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LUPUS Utazásszervezõ és Vendéglátó Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

262/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Mezõ u. 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Mezõ u. 6.

0709001980

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.07.29.

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.

Agárdi Lupus VadászboltÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Mezõ u. 6.

alapterülete (m2): 17

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

10:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 262/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 262/2010

megnevezéssorszám

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Fegyver és lõszer35
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CODEBAR CATERING Üzleti Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

263/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 53.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1085 Budapest, Horánszky u. 1. 3/3.

0106411290

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.10.14.

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.

ATRIUM ÉtteremÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 53.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

02:00 - ig

08:00 - tól 02:00 - ig

08:00 - tól 02:00 - ig

08:00 - tól 02:00 - ig

08:00 - tól 02:00 - ig

08:00 - tól 02:00 - ig

08:00 - tól 02:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 263/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 263/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 263/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

AURORA-VET Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

264/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 39. (1193 hrsz.)

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, VI. u. 16.

0709012762

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.01.09.

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.
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AURORA-VET Állatorvosi rendelõ és pet-
shop boltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 39.

alapterülete (m2): 4

helyrajzi száma:

Hétfõ 16:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1193

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 264/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 264/2010

megnevezéssorszám

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Állateledel, takarmány32

Állatgyógyászati termék33

TÕKE FÉM Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

267/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - külterület 074/55

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Agárd - külterület 074/55

0709014175

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.06.

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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TÕKE FÉM HulladékfelvásárlásÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - külterület 074/55 hrsz

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
074/55

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 267/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 267/2010

megnevezéssorszám

59 hulladék kereskedelem

Kovács Sándor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

268/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, 5429/15 Tini strand

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Tölgyfa u. 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4998720

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.03.

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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FAGYIZÓÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, 5429/15 Tini strand

alapterülete (m2): 5

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig
5429/

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 268/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 268/2010

megnevezéssorszám

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Agárdi Gyógy- és Termálfürdõ Üzemeltetõ és Szolgáltató Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

269/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Fürdõ tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Fürdõ tér 1.

0710001299

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.11.

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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Élelmiszer KisboltÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Fürdõ tér 1.

alapterülete (m2): 46

helyrajzi száma:

Hétfõ 14:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 269/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 269/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék
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GÁRDONY BEACH Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

270/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Ibolya úti strand parkoló

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1028 Budapest, Szegfû u. 19.

0109897115

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.18.

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.

ALGIDA PAVILON FagylaltozóÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Ibolya úti strand parkoló

alapterülete (m2): 5

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 270/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 270/2010

megnevezéssorszám

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9
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Surf Core Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

271/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Derkovits Gy. tér 1.

0709016425

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.19.

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.

SURF CORE SZÉL PARKÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 1.

alapterülete (m2): 42

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 271/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 271/2010

megnevezéssorszám

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

59 TEÁOR 7600
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FORD-JAPAS Vadászat Értékesítõ Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

272/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8096 Sukoró, Nefelejcs u. 2.

0709000907

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.23.

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.

HAMI-HAMI BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 1.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 272/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 272/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

225



Metamorfouzis-GUBO Kereskedelmi és Fejlesztési Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

273/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 120.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Lehel u. 64.

0709014295

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.16.

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.

Flinston HintóÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 120.

alapterülete (m2): 18

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 273/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 273/2010

megnevezéssorszám

59 üzlet jelzõszáma: 7600
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4 L.B. Vendéglátó és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

274/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Árpád fejedelem útja 76/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1221 Budapest, Leányka u. 3.

0106315466

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.05.23.

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.

TIP-TOP  ajándék-sportszerekÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Árpád fejedelem útja 76/a

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 274/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 274/2010

megnevezéssorszám

Emlék- és ajándéktárgy43

59 javítás (teniszütõ javítás, húrozás)
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Szint Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

275/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Posta u. 31.

0709001902

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 106927525510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.06.13.

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.

TOURING ÉtteremÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 1.

alapterülete (m2): 200

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 275/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 275/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 275/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Szint Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

276/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Tópart u. 1.

0709001902

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 106927525510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.05.09.

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.
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MATRÓZ BISZTRÓÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 1.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 276/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 276/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 276/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Endrõdi Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

277/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 3484/5 hrsz. Bevásárló központ

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Csokonai út 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5037941

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.30.

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.

MINI FALATOZÓÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 3484/5
hrsz. Bevásárló központ

alapterülete (m2): 36

helyrajzi száma:

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig
3484/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 277/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 277/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Endrõdi Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

278/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 3484/5 hrsz. Bevásárló központ

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Csokonai u. 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5037941

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.30.

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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ROZELLA SALÁTABÁRÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 3484/5
hrsz. Bevásárló központ

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig
3484/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 278/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 278/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Csutora Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

279/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 131.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 20.

0709004832

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.19.

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.

Csutora EszpresszóÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 131.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 279/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 279/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2
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MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

280/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2444/42 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1117 Budapest, Október 23. utca 18.

0110041683

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.09.15. 2010.11.17.

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.

MOL SHOPÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2444/42 hrsz.

alapterülete (m2): 150

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig
2444/42

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 280/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 280/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek3
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"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8

III / 2. Egyéb termékkörök 280/2010

megnevezéssorszám

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

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

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

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

1.11

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Telekommunikációs cikk12

Festék, lakk13

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Óra- és ékszer25

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj

alkoholtermék

sör
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bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

281/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2444/42 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1117 Budapest, Október 23. utca 18.

0110041683

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.09.15.

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

Palackos gáz-telepÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 2444/42 hrsz.

alapterülete (m2): 6

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
2444/42

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 281/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:
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III / 2. Egyéb termékkörök 281/2010

megnevezéssorszám

Palackos gáz24

DER-KER 2002 Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

282/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Bethlen G. u. 49.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Bethlen G. u. 49.

0709008550

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.04.11.

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.

PB gázpalack cseretelepÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Bethlen G. u. 49.

alapterülete (m2): 5

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 282/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 282/2010

megnevezéssorszám
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Palackos gáz24

VILLA-INFO Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

283/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 36.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Szabadság út 36.

0709006737

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.28.

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.

VILLA-INFÓ Idegenforgalmi Szolgáltatási
Iroda

Üzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 36.

alapterülete (m2): 5

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 283/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 283/2010

megnevezéssorszám

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

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9
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59 Idegenforgalmi iroda , kölcsönzõ

COOL JUMP Keresekedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

284/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Õsz u. 3487 Szolgáltatóház

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 1. 1/1.

0709014533

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.01.

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.

COOL JUMP AJÁNDÉKÜzlet elnevezése:

címe:
2484 Gárdony, Õsz u. 3487 hrsz.
Szolgáltatóház

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
3487

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 284/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 284/2010

megnevezéssorszám

Emlék- és ajándéktárgy43
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Szekszárdi Tibor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

285/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, XI. utca 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2040 Budaörs, Présház u. 20.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1971883

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.05.14.

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.

TANGÓ VegyesüzletÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, XI. utca 19.

alapterülete (m2): 24

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 285/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 285/2010

megnevezéssorszám

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

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9
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Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

Manczal Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

286/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 11-12 pavilon

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Delfin u. 12.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6100823

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.06.02.

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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HOLDFÉNY BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 11-12.pav.

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig
6036/48/A

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 286/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 286/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

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

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

1.11

TRANTOR Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

287/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 1.pavilon

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2230 Gyömrõ, József A. u. 31.

1309080019

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.06.15.

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

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 1.pavilon

alapterülete (m2): 5

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 287/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 287/2010

megnevezéssorszám

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

59 kölcsönzõ
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Marton István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

288/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Árvácska utcai strandfürdõ

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1188 Budapest, Damjanich u. 1/b

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3610700

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.06.10.

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.

FICAK BÜFÉ II.Üzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Árvácska utcai strandfürdõ

alapterülete (m2): 5

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 288/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 288/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 288/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

Simon és Simon Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

290/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Bikavölgyi út 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Mezõ u. 12.

0709001876

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.06.23.

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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VendéglõÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Bikavölgyi út 2.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 290/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 290/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 290/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány
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Simon és Simon Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

291/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Bikavölgyi út 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Mezõ u. 12.

0709001876

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.09.18.

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.

BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Bikavölgyi út 2.

alapterülete (m2): 2

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 291/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 291/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

Alapítvány az Idõskorúakért 98 KHT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

292/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1026 Budapest, Gábor Áron u. 59. 1.3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: megyei nyilv.sz.: 7073/2004

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.07.29.

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.

TálalókonyhaÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 13.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 292/2010

nincs adat

Egyéb nyitvatartás:
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III / 2. Egyéb termékkörök 292/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Kádi Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

293/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 60.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2433 Sárosd, Rajk L.u.27.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1939418

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.04.27.

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.

NÁDAS DANCE KlubÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 60.

alapterülete (m2): 600

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 293/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:
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III / 2. Egyéb termékkörök 293/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Magyar Posta Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

294/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabdság út 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.01.25.

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.

Gárdony 1.PostaboltÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 12

alapterülete (m2): 12

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 15:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
2369/3/A/39

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 294/2010

H-P: 12:00 és 12:30 között zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 294/2010

megnevezéssorszám
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dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 294/2010

megnevezéssorszám

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

Tóth József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

295/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 54.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Érsekújvári u. 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 767138

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.06.14.

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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PÁKÁSZ TANYA KEMPINGÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 54.

alapterülete (m2): 18

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 295/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 295/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Magyar Posta Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

296/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 74.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.02.08.

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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Gárdony 2. (Agárd) PostaboltÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 74.

alapterülete (m2): 35

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 15:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
3486

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 296/2010

július és augusztus hónapban szombaton: 09:00 - 13:00

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 296/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 296/2010

megnevezéssorszám

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány
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MOLÕR-KER Építõipari és Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

297/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 77

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2030 Érd, Imre u. 8.

1309090308

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.10.27.

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.

EszpresszóÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 77.

alapterülete (m2): 31

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 297/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 297/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2
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Keresztesi Ferencné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

298/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Balatoni út 70.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, II. utca 24.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6102825

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.03.25.

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.

HARCSA ITALBOLTÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Balatoni út 70.

alapterülete (m2): 1

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 298/2010

idény jellegû

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 298/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2
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Hiedlné Hidvégi Zsuzsanna Erzsébet

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

300/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 1/c. 6036/43/G hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1037 Budapest, Bojtár u. 23.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 20852921

statisztikai szám: 604431824778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.04.

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.

Strandcikk-JátékÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 1/c.

alapterülete (m2): 17

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig
6036/43/G

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 300/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 300/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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NOBEKA-IMMO Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

304/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel István u. 5426/3 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8600 Siófok, Babits Mihály u. 38.

1409309351

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148059496810113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.21.

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.

FlamóÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel István u. 5426/3 hrsz.

alapterülete (m2): 53,5

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig
5426/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 304/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 304/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 304/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Tumbata Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

305/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel István u. 56-58. 5318/4 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Kassai u. 43.

0709015716

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 145971925630113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.23.

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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Tópart ÉlelmiszerÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel István u. 56-58.
5318/4 hrsz.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig
5318/4

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 305/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 305/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 305/2010

megnevezéssorszám

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

Hús-és hentesáru1.5

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Illatszer, drogéria20

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

26

Játékáru27

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Ács-Székely Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

306/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Thököly u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Rákóczi u. 24.

0709017987

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 124353134391113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.12.

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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VioletÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Thököly u. 9.

alapterülete (m2): 38

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig
2203

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 306/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 306/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 306/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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dohánygyártmány

"Vásárolj Nálunk" Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

307/2010neve:

címe: 2485 Gárdony, Dinnyés - Kossuth u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2485 Gárdony, Dinnyés - Kossuth u.1.

0709018222

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 226357344711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.26. 2011.07.15.

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

"DORINA ÉLELMISZER"Üzlet elnevezése:

címe: 2485 Gárdony, Dinnyés - Kossuth u. 1.

alapterülete (m2): 65

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig
8298/27

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 307/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 307/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 307/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

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

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

5

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

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

37
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Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

2 for 2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

308/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14. 6269/2/A/42 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Reviczky u. 12.

0709016992

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148732014617113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.26.

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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Háztartási DiszkontÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 14.

alapterülete (m2): 62

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 12:00 - ig
2369/2/A/42

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 308/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 308/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 308/2010

megnevezéssorszám

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

Garai Árpádné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

310/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Fürdõ tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Õsz utca 3787.hrsz.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5912390

statisztikai szám: 460181334774231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.10.26.

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.

Böbe-Butik SportÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Fürdõ tér 1.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig
3021/54

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 310/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 310/2010

megnevezéssorszám
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dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

Mirabilis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

311/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 81.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Homonnai u. 16.

0709019331

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 230039634778113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.11.22.

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.

TEAFA BIO- ÉS KREATÍVHÁZÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 81.

alapterülete (m2): 65

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:30 - tól 17:00 - ig

09:30 - tól 17:00 - ig

09:30 - tól 17:00 - ig

09:30 - tól 17:00 - ig

09:30 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
3949

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 311/2010

Egyéb nyitvatartás:
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III / 1. Üzletköteles Termékkörök 311/2010

megnevezéssorszám

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

3

III / 2. Egyéb termékkörök 311/2010

megnevezéssorszám

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

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)5

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Festék, lakk13

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

26

Játékáru27

Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)28

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45
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Eötvös Attila Bence

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

címe: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 60.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 60.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 12518352

statisztikai szám: 649711774776231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.04.05.

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.

5-ös KERTÉSZETI KERESKEDÉSÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 60.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
2222/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6
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Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2011neve:

címe: 2484 Gárdony, Akácfa utca 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1037 Budapest, Rádl árok 6.

0106757718

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 215880174711212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.05.04.

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.

Lidl ÉlelmiszerüzletÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Akácfa utca 2.

alapterülete (m2): 1288

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig
3468/4

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek3
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"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Balog Gáspár

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2011neve:

címe: 2484 Gárdony, , Agárd-Balatoni út 3488/2

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483.Gárdony, Dobó utca 3

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3436818

statisztikai szám: 614576075610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.05.09.

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.
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Bambusz SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, , Agárd-Balatoni út 3488/2

alapterülete (m2): 99,5

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig
3488/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2011

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2011neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 10. 2380 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2046 Törökbálint, DEPO Pf.:4.

1309078006

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 111815304775113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.05.12.

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.

dm illatszer és drogéria szaküzletÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 10.

alapterülete (m2): 368,87

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig
2380

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

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

8
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Prigl Sándor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2011neve:

címe: 2483 Gárdony, , Agárd-Balatoni út 108

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481.Velence,Hegyalja u. 12

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 21844588

statisztikai szám: 606376004725231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.05.26.

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.

Tópart ItaldiszkontÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony,Agárd-Balatoni út 108

alapterülete (m2): 56

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig
4064

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 5/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Janicsek Gáborné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2011neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel István utca 56

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2000.Szentendre, Római sánc köz 6.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 21020094

statisztikai szám: 604834325610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.05.26.

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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Hullám BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Chernel István utca 56. (Park
Strand Kemping) A3X ép.

alapterülete (m2): 66,2

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

09:00 - tól 24:00 - ig

09:00 - tól 24:00 - ig

09:00 - tól 24:00 - ig

09:00 - tól 24:00 - ig

09:00 - tól 24:00 - ig

09:00 - tól 24:00 - ig
5318/4

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 6/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

ÁCS-SZÉKELY Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2011neve:

címe: 2483 Gárdony, Ady Endre utca 41. szám 2165 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, Rákóczi utca 24.

0709017987

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 124353134391113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.11.02.

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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Nyírfa eszpresszóÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Ady Endre utca 41. szám
2165 hrsz.

alapterülete (m2): 38

helyrajzi száma:

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

12:00 - tól 21:00 - ig

12:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig
2165

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 10/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

278



GAMBRINUS DRINKS Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2011neve:

címe: 2484 Gárdony, Mikszátk K.u. 6475/1/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, II. András király út 8.

0709016423

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 147504615630113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.12.16.

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.

Gambrinus SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Mikszáth K.u. 6475/1/A

alapterülete (m2): 35

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

08:00 - tól 23:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig
6475/1/A

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2011

Egyéb nyitvatartás:
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MAX.TRAFIK Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd, Balatoni út 62. szám 3488/1 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony, Széchenyi utca 21.

0709010839

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 134050584719113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.03.30.

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.

ONE EURO MARKETÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony, Agárd-Balatoni út 62. szám
3488/1 hrsz.

alapterülete (m2): 717

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig
3488/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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CLUNK Kereskedlmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 6036/50/G

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8144 Sárkeszi, Ady Endre utca 24.

0709021399

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.18.

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.

Éva büféÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng utca 6036/50/G

alapterülete (m2): 28

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig
6036/50/G

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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PINTÉR SZERVIZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 2483 Gárdony, , Bóné Kálmán utca 68. 2511 hrsz

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony, , Bóné Kálmán utca 68.

0709021629

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 237572464520113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.29.

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.

Pintér Szerviz Kft.Üzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony, ,

alapterülete (m2): 126

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
2511

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

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

3

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8
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Csapesz Csemege Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2012neve:

címe: 2485 Gárdony, Dinnyés-Kossuth utca 20. szám 8157. hrsz

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2472 Kajászó, Köztársaság utca 38/a.

0709015851

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 146301439610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.06.

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.

NÓRI ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2485 Gárdony, Dinnyés-Kossuth utca 20.

alapterülete (m2): 241

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig
8157

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2012

12.00-14.00-ig zárva tart.

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8
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TERSZAB-DRINK Korlátolt Felelõsségû Társaság

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2012neve:

címe: 2484 Gárdony,Mikszáth Kálmán, 6474/2/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2490 Pusztaszabolcs,SZilágyi Erzsébet utca 79.

0709022972

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 241377755630113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.10.17.

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.

Christins SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2484 Gárdony,Mikszáth Kálmán 6474/2/A

alapterülete (m2): 45

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig
6474/2/A

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 6/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Gasztro-Potent Korlátolt Felelõsségû Társaság

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2012neve:

címe: 2485 Gárdony,Dinnyés-Kossuth utca, 28 8157 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2475 Kápolnásnyék,Vörösmarty M.u.7.

0709022114

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 238718815630113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.11.22.

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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STOP CAFÉÜzlet elnevezése:

címe: 2485 Gárdony,Dinnyés-Kossuth utca 28.

alapterülete (m2): 161

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig
8157

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 7/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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2 FOR 2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2012neve:

címe: 2483 Gárdony,Szabadság út , 10. 2380 hrsz

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2483 Gárdony,Reviczky utca 12.

0709016992

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148732014617113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.11.05.

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.

COOP MINIÜzlet elnevezése:

címe: 2483 Gárdony,Szabadság út 10. 2380 hrsz

alapterülete (m2): 140

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 8/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

General Food Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2012neve:

címe: 2485 Gárdony-Dinnyés, Rákóczi utca 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2485 Gárdony-Dinnyés, Rákóczi utca 11.

0709022698

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 240708704711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.12.03.

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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SZILVIA ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2485 Gárdony-Dinnyés,Rákóczi utca 11.

alapterülete (m2): 85

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig
8279

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 9/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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