Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

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

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Dancsó-Transz Kft.

címe:

6453 Bácsbokod, Dózsa Gy. u. 58/A.

székhelye:

6453 Bácsbokod, Dózsa Gy. u. 58/A.

1/2013

0309103583

cégjegyzékszáma:

113716904941113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1996.04.19.

módosítása:

megszûnése:

2014.06.25.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Háztartás és takarmánybolt

címe:

6453 Bácsbokod, Dózsa Gy. u. 58/A.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

1/2013
Nyitvatartás ideje

69,30
800

Hétfõ

08:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

1/2013
megnevezés

3

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

4

állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik

8

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag
2

III / 2. Egyéb termékkörök

1/2013

sorszám

megnevezés

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

13

Festék, lakk

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24

Palackos gáz

26

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

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

33

Állatgyógyászati termék

37

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

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Sebõk és Apja Kft.

címe:

6453 Bácsbokod, Aradi tér 1.

székhelye:

6453 Bácsbokod, Aradi tér 1.

cégjegyzékszáma:

2/2013

0309113287

statisztikai szám:

136685610000000

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.12.18.

módosítása:

megszûnése:

2013.08.05.

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.

3

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Dr. Szabó Istvánné

címe:

6454 Bácsborsód, Dózsa u. 13.

székhelye:

6454 Bácsborsód, Dózsa u. 13.

3/2013

cégjegyzékszáma:

438193134711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-535747

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.06.15.

módosítása:

megszûnése:

2017.04.28.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Vegyesbolt

címe:

6453 Bácsbokod, Damjanich u. 21.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

3/2013
Nyitvatartás ideje

52
499

Hétfõ

05:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

15:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

3/2013
megnevezés

1

dohánytermékek

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

4

III / 2. Egyéb termékkörök

3/2013

sorszám

megnevezés

1.3

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

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.11
2
21

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
Dohányterméket kiegészítõ termék
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

címe:

3/2013

Csini Abc

Nyitvatartás ideje

6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi u. 59.

alapterülete (m2):

49

helyrajzi száma:

277/1

Hétfõ

05:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

5

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

3/2013
megnevezés

1

dohánytermékek

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

3/2013
megnevezés

1.3

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

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.11
2
21

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
Dohányterméket kiegészítõ termék
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

6

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bencsik Tibor

címe:

6453 Bácsbokod, Kossuth u. 42.

székhelye:

6453 Bácsbokod, Kossuth u. 42.

4/2013

cégjegyzékszáma:

438329364711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-417009

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.10.01.

módosítása:

megszûnése:

2013.02.04.

2015.09.11.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Fölvégi ABC

címe:

6453 Bácsbokod, Kossuth u. 62/A.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

4/2013
Nyitvatartás ideje

50
680/2

Hétfõ

05:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

4/2013
megnevezés

1

dohánytermékek

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

8

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag
7

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

4/2013
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

2
21

Dohányterméket kiegészítõ termék
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

8

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

4/2013

MINI ABC

címe:

Nyitvatartás ideje

6453 Bácsbokod, Hunyadi 37

alapterülete (m2):

20

helyrajzi száma:

730

Hétfõ

05:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

15:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

4/2013
megnevezés

1

dohánytermékek

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

4/2013
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

1.12

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

2
17

Dohányterméket kiegészítõ termék
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

9

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32

Állateledel, takarmány

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kun Zoltán

címe:

6453 Bácsbokod, Petõfi u. 113/A

székhelye:

6453 Bácsbokod, Petõfi u. 113/A

5/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

429356990000000
ES 417141

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.05.07.

módosítása:

megszûnése:

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

10

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

5/2013

Csalóka Csárda

címe:

Nyitvatartás ideje

6453 Bácsbokod, Ady 1.

alapterülete (m2):

30

helyrajzi száma:

915

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

5/2013
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
1.2

nagykereskedelem

5/2013
megnevezés

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

11

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

BÁCS KUN KER Kft.

címe:

6453 Bácsbokod, Ady u. 1.

székhelye:

6453 Bácsbokod, Ady u. 1.

6/2013

0309108979

cégjegyzékszáma:

126451035211113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.09.14.

módosítása:

megszûnése:

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

CBA Élelmsizer diszkont

címe:

6453 Bácsbokod, Ady u. 1.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

6/2013
Nyitvatartás ideje

150
914-915

Hétfõ

07:00 - tól

08:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

08:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

08:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

08:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

08:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

6/2013
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

6/2013
megnevezés

12

1.3

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

1.7

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

1.11

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Czégány Zoltán

címe:

6453 Bácsbokod, Damjanich 37.

székhelye:

6453 Bácsbokod, Damjanich 37.

7/2013

cégjegyzékszáma:

646354660000000

statisztikai szám:

ES 159465

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.06.21.

módosítása:

megszûnése:

2015.03.26.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

SÖRPATIKA

címe:

6453 Bácsbokod, HUnyadi u. 59

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

7/2013
Nyitvatartás ideje

50
764

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

7/2013
megnevezés

13

1

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök

7/2013

sorszám

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SZEMIRA BT.

címe:

6500 Baja, Korsós u. 28.

székhelye:

6500 Baja, Korsós u. 28.

cégjegyzékszáma:

8/2013

statisztikai szám:

0306112023

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.10.30.

módosítása:

2015.10.02.

megszûnése:

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

8/2013

LUTRI

címe:

Nyitvatartás ideje

6453.Bácsbokod, Gróf Széchenyi I. u. 80.

alapterülete (m2):

60

helyrajzi száma:

1224/1

Hétfõ

08:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

8/2013
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

1.12

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

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

I. A kereskedõ
neve:

AGRO ADÓ termelõ, kereskedeli és szolgáltató Kft

címe:

6453 Bácsbokod, Radnóti u. 1.

székhelye:

6453 Bácsbokod, Radnóti u. 1.
0309103817

cégjegyzékszáma:

9/2013

113738434778113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1991.08.01.

módosítása:

megszûnése:

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

GAZDABOLT

címe:

6453 Bácsbokod,

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

9/2013
Nyitvatartás ideje

80
1397

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

9/2013
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

9/2013
megnevezés

16

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

37

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Novák Róbert

címe:

6430 Bácsalmás, Köztársaság u. 79

székhelye:

6430 Bácsalmás, Köztársaság u. 79

10/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

616568374729231
ES 446738

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.06.11.

módosítása:

megszûnése:

2015.03.24.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

10/2013

GOODS MARKET

címe:

Nyitvatartás ideje

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi u. 89-91.

alapterülete (m2):

300

helyrajzi száma:

7

Hétfõ

05:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

13:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

nagykereskedelem

10/2013
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények
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III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

10/2013
megnevezés

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

3

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

4

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

5

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

6

Lábbeli- és bõráru

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

11

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

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25

Óra- és ékszer

26

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

27

Játékáru

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

18

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

37

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

38

Fotócikk

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

46

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

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

CZÉGÁNY LÁSZLÓ

címe:

6453 Bácsbokod, Damjanich 37.

székhelye:

6453 Bácsbokod, Damjanich 37.

11/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

441608874752231
ES 112294

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.02.20.

módosítása:

megszûnése:

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

11/2013

GAZDABOLT

címe:

Nyitvatartás ideje

6453 Bácsbokod,

alapterülete (m2):

36

helyrajzi száma:

301

Hétfõ

07:30 - tól

17:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:30 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:30 - tól

17:00 - ig

Szombat

07:30 - tól

11:30 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

H-P: 11:30-tól 13:00-ig zárva

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

11/2013
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

11/2013
megnevezés

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

37

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

I. A kereskedõ
neve:

MG-V Kft.

címe:

6344 Hajós, Fácános u. 103

székhelye:

6344 Hajós, Fácános u. 103

12/2013

0309109134

cégjegyzékszáma:

126800630111113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.05.04.

módosítása:

megszûnése:

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

KISS TANK

címe:

6453. Bácsbokod, Almási u. 5

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

12/2013
Nyitvatartás ideje

100
32/1

Hétfõ

06:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

17:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

12/2013
megnevezés

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

8

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag
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III / 2. Egyéb termékkörök

12/2013

sorszám

megnevezés

22

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, hûtõanyag és adalékanyag

23

Háztartási tüzelõanyag

24

Palackos gáz

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
ásványolaj

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

DOBOS JÓZSEF

címe:

6453 Bácsbokod, Ságvári u. 68

székhelye:

6453 Bácsbokod, Ságvári u. 68

13/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

440296944778231
ES 296654

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.06.05.

módosítása:

megszûnése:

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

13/2013

Tüzelõ és Építõanyag telep

címe:

Nyitvatartás ideje

6453 Bácsbokod, Vasut u. 3

alapterülete (m2):

1000

helyrajzi száma:

1396

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

13/2013
megnevezés

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

8

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

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

13/2013
megnevezés

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

23

Háztartási tüzelõanyag

24

Palackos gáz

23

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Tóth Pál

címe:

6453 Bácsbokod, Hunyadi 23

székhelye:

6453 Bácsbokod, Hunyadi 23

14/2013

cégjegyzékszáma:

648488645610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES 606595

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.07.09.

módosítása:

megszûnése:

2014.03.20.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Surda Sörbár

címe:

6453 Bácsbokod,Hunyadi u. 23.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

14/2013
Nyitvatartás ideje

120
367

Hétfõ

00:00 - tól

24:00 - ig

Kedd

00:00 - tól

24:00 - ig

Szerda

00:00 - tól

24:00 - ig

Csütörtök

00:00 - tól

24:00 - ig

Péntek

00:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

00:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

14/2013
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

14/2013
megnevezés

24

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Csernik Ferencné

címe:

6453 Bácsbokod, Honvéd u. 56

székhelye:

6453 Bácsbokod, Honvéd u. 56

15/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

584018190000000
EV 381617

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.09.02.

módosítása:

megszûnése:

2013.06.03.

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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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

15/2013

ZÖLD ÁSZ Sörözõ

címe:

Nyitvatartás ideje

6453 Bácsbokod,

alapterülete (m2):

77

helyrajzi száma:

1099

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

15/2013
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
1.2

nagykereskedelem

15/2013
megnevezés

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

26

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Akácfai Györgyné

címe:

6453 Bácsbokod, Hunyadi 16/d

székhelye:

6453 Bácsbokod, Hunyadi 16/d

16/2013

cégjegyzékszáma:

619201275610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES 417289

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.02.02.

módosítása:

megszûnése:

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

KORONA BISZTRÓ

címe:

6453 Bácsbokod,

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

16/2013
Nyitvatartás ideje

100
8/2

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

16/2013
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

16/2013
megnevezés
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1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Csintalan Jánosné

címe:

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi 35

székhelye:

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi 35

17/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

584040494000000
ES019233

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.10.06.

módosítása:

megszûnése:

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

17/2013

MINI KOCSMA

címe:

Nyitvatartás ideje

6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi u. 35.

alapterülete (m2):

80

helyrajzi száma:

260

Hétfõ

05:30 - tól

22:00 - ig

Kedd

05:30 - tól

22:00 - ig

Szerda

05:30 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

05:30 - tól

22:00 - ig

Péntek

05:30 - tól

22:00 - ig

Szombat

05:30 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

05:30 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

17/2013
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
1.2

nagykereskedelem

17/2013
megnevezés

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

I. A kereskedõ
neve:

BENI MÓNI BT

címe:

6453 Bácsbokod, Dózsa u. 2

székhelye:

6453 Bácsbokod, Dózsa u. 2

18/2013

0306114531

cégjegyzékszáma:

223647155211212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.02.02.

módosítása:

megszûnése:

2014.04.30.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Hordó sörözõ

címe:

6453 Bácsbokod, Dózsa u. 2.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

18/2013
Nyitvatartás ideje

50
1100

Hétfõ

06:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

18/2013
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

18/2013
megnevezés

30

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

18/2013

Vegyesbolt

címe:

Nyitvatartás ideje

6453 Bácsbokod, Dózsa u. 2

alapterülete (m2):

100

helyrajzi száma:

1100

Hétfõ

05:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

15:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

18/2013
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

18/2013
megnevezés

1.3

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

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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1.9

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

1.10

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

1.11

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

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Mediterrán Drink Dealer Kft.

címe:

6453 Bácsbokod, Hunyadi 1.

székhelye:

6453 Bácsbokod, Hunyadi 1.

cégjegyzékszáma:

0309122383

19/2013

statisztikai szám:

233522120000000

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.05.27.

módosítása:

megszûnése:

2014.06.23.

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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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

19/2013

SArki Sörörzõ

címe:

Nyitvatartás ideje

6453 Bácsbokod, Hunyadi 1.

alapterülete (m2):

160

helyrajzi száma:

724

Hétfõ

05:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

05:00 - ig

Vasárnap

05:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

19/2013
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
1.2

nagykereskedelem

19/2013
megnevezés

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

I. A kereskedõ
neve:

Drinkelek Kft.

címe:

6454 Bácsborsód, Dózsa u. 7

székhelye:

6454. Bácsborsód Dózsa u. 7

20/2013

0309124218

cégjegyzékszáma:

238391375630113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.03.09.

módosítása:

megszûnése:

2014.01.27.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

METEOR Sörözõ

címe:

6453.Bácsbokod, Vasut u. 7

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

20/2013
Nyitvatartás ideje

154
000

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

20/2013
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

20/2013
megnevezés
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1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MONODEX Kft.

címe:

6453 Bácsbokod, Kossuth u. 4.

székhelye:

6453 Bácsbokod, Kossuth u. 4.

cégjegyzékszáma:

21/2013

0309119532

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.01.25.

módosítása:

2014.07.14.

megszûnése:

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

21/2013

MALACKA ABC

címe:

Nyitvatartás ideje

6453 Bácsbokod, Hunyadi u. 32.

alapterülete (m2):

80

helyrajzi száma:

1206

Hétfõ

06:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

21/2013
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

21/2013
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

1.12

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

36

11

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

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32

Állateledel, takarmány

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

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

37

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Busa Zoltán

címe:

6500 Baja, Mányoki u. 16.

székhelye:

6500 Baja, Mányoki u. 16.

22/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

12043480

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.08.05.

módosítása:

megszûnése:

2015.03.24.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Sarki ABC

címe:

6453 Bácsbokod, Aradi tér 1.

alapterülete (m2):

22/2013
Nyitvatartás ideje

98

helyrajzi száma:

Hétfõ

05:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

15:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

22/2013
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

22/2013
megnevezés
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1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

1.12

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

5

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

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

11

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

12

Telekommunikációs cikk

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

26

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

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék

39

sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

40

