
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Rácalmás Város Önkormányzata

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.)



Turi Zsolt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Kulcsi út 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2458  Kulcs Rákóczi u. 15.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-490833

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.09.

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.

Élelmiszer boltÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Kulcsi út 3.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

06:30 - tól 10:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2009

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Aradi Ádám

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás , Korányi tér 16.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás , Korányi tér 16.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-006704

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.08. 2014.02.14.

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.

CipõboltÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás , Korányi tér 16.

alapterülete (m2): 22

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

07:30 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2009

megnevezéssorszám

Lábbeli- és bõráru6

59 lottó-kaparós sorsjegy
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Németh Miklós

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Szentháromság tér 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás,  Korányi tér 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV-674798

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.

GalériaÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Szentháromság tér 19.

alapterülete (m2): 52

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

09:00 - tól 18:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2009

alkalmi , elõre egyeztett idõpontban

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2009

megnevezéssorszám

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42
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Balogh János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 76/2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Népfront u. 76/2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.22.

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.

Alfabéta Ker. ÜgynökségÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 76/2.

alapterülete (m2): 50

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

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 4/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Baloghné Kóti Éva

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 76/2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Népfront u. 76/2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.22.

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.

AM-KÓ Kereskedelmi ÜgynökségÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 76/2.

alapterülete (m2): 50

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

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 5/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Balla János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás , Népfront u. 25.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás , Népfront u. 25.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-504993

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.22.

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.

VideotékaÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás , Népfront u. 25.

alapterülete (m2): 27

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 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2009

megnevezéssorszám

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11
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Európa Kenyér Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 65.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Népfront u. 65.

0709003748

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 111152012070000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.22. 2011.02.02.

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.

EURÓPA PÉKSÉG ÉS ÁBCÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 65.

alapterülete (m2): 93

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

05:00 - tól 20:00 - ig

05:00 - tól 20:00 - ig

05:00 - tól 20:00 - ig

05:00 - tól 20:00 - ig

05:00 - tól 20:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1289/5.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2009

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

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

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

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

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

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

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

Õsz Tibor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Petõfi Sándor u. 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Petõfi Sándor u. 19.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.22.

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.

PB GázcseretelepÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Petõfi Sándor u. 19.

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

07:30 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2009

megnevezéssorszám

Palackos gáz24
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Pomóthy Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi t. 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Népfront u. 80.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-434431

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.09.17.

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.

PB GázcseretelepÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi t. 11.

alapterülete (m2): 30

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 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2009

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

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

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Palackos gáz24

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Pomóthy ÉtelbárÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi t. 11.

alapterülete (m2): 100

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

06:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 9/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2009

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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POMÓTHY ÁBCÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, SDzéchenyi t. 13.

alapterülete (m2): 300

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

07:00 - tól 14:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 9/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2009

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
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Dohányterméket kiegészítõ termék2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

BEUGRÓ ÉTTEREMÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Nenyimi u.2086.hrsz.

alapterülete (m2): 48 m2 + terasz

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig
2086

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Gyöngyösi László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Petõfi Sándor u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Petõfi Sándor u. 3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.11.09.

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.

DELTOID Alkatrész boltÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Petõfi Sándor u. 3.

alapterülete (m2): 80

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

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 10/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2009

megnevezéssorszám

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelõgép, mérõberendezés, professzionális elektromos
gép, berendezés, hajó, repülõgép stb)54

59 Alkatrész áru ( új és használt )
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Farkas Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, József Attila u. 45.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.07.06.

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.

Vas és Háztartási boltÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 13.

alapterülete (m2): 70

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 11/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2009

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

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

18



Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag22

Háztartási tüzelõanyag23

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

26

Játékáru27

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

Emlék- és ajándéktárgy43
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Kovács Imre

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Akácfa u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Akácfa u. 3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-380183

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.09.04.

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.

MÓRMIX Takarmány boltÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Akácfa u. 3.

alapterülete (m2): 40

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

08:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 12/2009

megnevezéssorszám

Palackos gáz24

Állateledel, takarmány32
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Miss István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 67.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Népfront u. 67.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-380180

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.10.22.

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.

Palackozott italok boltjaÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 67.

alapterülete (m2): 34

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:12 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:17 - ig

08:12 - tól 13:17 - ig

08:12 - tól 13:17 - ig

08:12 - tól 13:17 - ig

08:12 - tól 13:17 - ig

08:12 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 13/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2009

megnevezéssorszám
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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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

Sárköziné Rendes Mária

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Korányi tér 1140/10. hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Szigetfõ u. 25.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2718726

statisztikai szám: 460604604771231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.11.01. 2014.08.07.

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.
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CSINI Sport ruházatÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Korányi tér 1140/10. hrsz.

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 14/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 14/2009

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

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

59 automata lágyfagylalt értékesítés
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Ajándék kiskereskedelemÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Korányi t. 14.

alapterülete (m2): 20

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

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 14/2009

megnevezéssorszám

Illatszer, drogéria20

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45
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Komolai Dóra

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Szent János tér 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Szent János tér 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-380101

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.07.23.

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.

Ötvös mûhelyÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Szent János tér 7.

alapterülete (m2): 20

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

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 16/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 16/2009

megnevezéssorszám

Óra- és ékszer25
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TIP-DOMINÓ Építõipari és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 108.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Népfront u. 108.

0706007491

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.04.24.

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.

Építõanyag és Festék boltÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 108.

alapterülete (m2): 22

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 18/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 18/2009

megnevezéssorszám

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15
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Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

59 kölcsönzés(gép)(egyéb)

FÖDÉM 2001. Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Gorkij u. 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2400 Dunaújváros Lajos K. krt. 8. 4/2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.05.14.

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.

Vasáru szerelvény raktárÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, gorkij u. 6.

alapterülete (m2): 20

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 19/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 19/2009

megnevezéssorszám

27



Vasáru, barkács, és építési anyag14

AGRO-MIX 21. Ker. Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Kulcsi út 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8093 Lovasberény Széchenyi u. 33.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.07.09.

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.

TápboltÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Kulcsi út 23.

alapterülete (m2): 20

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 20/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 20/2009

megnevezéssorszám

Állateledel, takarmány32
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Bényei Róbert

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Kulcsi út 28.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Kulcsi út 28.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-434494

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.09.30.

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.

ELEKTRO ALMÁS VILLAMOSSÁGI
SZAKÜZLETÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Kulcsi út 28.

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:12 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:17 - ig

08:12 - tól 13:17 - ig

08:12 - tól 13:17 - ig

08:12 - tól 13:17 - ig

08:12 - tól 13:17 - ig

08:11 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 21/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 21/2009

megnevezéssorszám

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Vasáru, barkács, és építési anyag14
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PERCIPÁN CUKRÁSZ KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Martinász u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Martinász u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.01.04. 2011.12.13.

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.

MARCIPÁN CUKRÁSZDAÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Radnóti tér 6.

alapterülete (m2): 45

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

12:00 - tól 19:00 - ig

12:00 - tól 19:00 - ig

12:00 - tól 19:00 - ig

12:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 22/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 22/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

ZÖLDCENTRUM RÁCALMÁS KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, 6-os fõút 62,2 km , 080/9. hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, 6-os fõút 62,2 km , 080/9. hrsz.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám: 128778900141113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.01.27.

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.
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ZÖLDCENTRUM RÁCALMÁS KERTÉSZETI
ÁRUDAÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás,Állomás u. 080/9.hrsz.

alapterülete (m2): 40

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

08:00 - tól 12:00 - ig
080/9.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 23/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 23/2009

megnevezéssorszám

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

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

ALFA -SIGNO KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

24/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 59.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2400 Dunaújváros Dózsa Gy. u. 25/A.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.03.10.

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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ANIMÓ FOGADÓ KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Fogadó tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Fogadó tér 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.09.08.

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.

ANIMÓ FOGADÓÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Fogadó tér 1.

alapterülete (m2): 200

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 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 25/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 25/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 25/2009

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

MÉGA BT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Kulcsi u.1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Népfront u. 108.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.09.08. 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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BÁZIS BÁRÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Kulcsi u. 1.

alapterülete (m2): 50

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 24:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 26/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 26/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 26/2009

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Tóth Gábor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Arany J. u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, József A. u. 50.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-509490

statisztikai szám: 465584194781231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.05.10. 2011.01.03.

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.

Virág boltÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás,Arany J. u. 2.

alapterülete (m2): 154

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:11 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

08:11 - tól 14:17 - ig

08:11 - tól 14:17 - ig

08:11 - tól 00:00 - ig

08:11 - tól 14:17 - ig

08:11 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
987/6. hrsz.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 27/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 27/2009

megnevezéssorszám

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

Virág és kertészeti cikk30

36



Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

59 koszorú

LEDER ART Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Mikszáth K. u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Mikszáth K. u. 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nincs adat

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.11.18.

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.

Bõrdiszmûáru , ajándékÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Mikszáth K. u. 1.

alapterülete (m2): 20

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

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 28/2009

Egyéb nyitvatartás:
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III / 2. Egyéb termékkörök 28/2009

megnevezéssorszám

Lábbeli- és bõráru6

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

VAM 2000 BT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Révai u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Révai u. 9.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nincs adat

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.10.18.

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.
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Használtcikk kiskereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Révai u. 9.

alapterülete (m2): 50

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

08:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 29/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 29/2009

megnevezéssorszám

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

HAUZER ÉP-KER.KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Helyes I. u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Helyes I. u. 1.

0709000988

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.11.26.

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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Építõanyag kiskereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Helyes I. u. 1.

alapterülete (m2): 30

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 30/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 30/2009

megnevezéssorszám

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Tóth Csaba

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

31/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Május 1.u. 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Május 1. u. 11.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 22414596

statisztikai szám: 607509694778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.01.21. 2011.03.04.

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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TAKARMÁNY BOLTÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Május 1. u. 11.

alapterülete (m2): 70

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:12 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:16 - ig

08:12 - tól 13:16 - ig

08:12 - tól 13:16 - ig

08:12 - tól 13:16 - ig

08:12 - tól 13:16 - ig

08:11 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1464

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 31/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 31/2009

megnevezéssorszám

Állateledel, takarmány32

FÕZELÉKSAROK KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

33/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Arany J. u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Arany J. u. 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.09.30.

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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BOSZORKÁNYKONYHAÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Arany J. u. 2.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

09:00 - ig

05:00 - tól 09:00 - ig

05:00 - tól 09:00 - ig

05:00 - tól 09:00 - ig

05:00 - tól 09:00 - ig

05:00 - tól 09:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 33/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 33/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kegyelet Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

34/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Szigetfõ u. 1/A. (Szent János tér 1. )

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Szigetfõ u. 1/A. (Szent János tér 1. )

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.10.27. 2012.11.09.

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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ÁGI VIRÁGSAROKÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Szigetfõ u. 1/A.( Szent
János tér 1.)

alapterülete (m2): 70

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - 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

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 34/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 34/2009

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Óra- és ékszer25

Virág és kertészeti cikk30

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Temetkezési kellék41

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45
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Rendes László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

35/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Szigetfõ u. 37.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Szigetfõ u. 37.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-509416

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.12.12.

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.

ÉDESSÉG KISKERESKEDÉSÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Szigetfõ u. 37.

alapterülete (m2): 12

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - 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 35/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 35/2009

megnevezéssorszám

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

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

Óra- és ékszer25

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

59 Bazáráru

Gacsályi Gáborné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

37/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Kereskedõk u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Kereskedõk u. 3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-518407

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.03.22.

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.
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VÍZ-GÁZ, Fûtéstechnikai SzaküzletÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Kereskedõk u.3.

alapterülete (m2): 120

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 37/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 37/2009

megnevezéssorszám

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Fa-Farm  Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

38/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Hársfa u. 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Hársfa u. 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.05.09.

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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BÜFÉÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Hársfa u. 7.

alapterülete (m2): 20

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 38/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 38/2009

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Moró Istvánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

39/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Korányi t. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Korányi t. 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-512191

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.12.31.

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.

MORÓ ÁBCÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Korányi t. 1.

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 39/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 39/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 39/2009

megnevezéssorszám
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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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

Szexuális termék34

Fotócikk38

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

59 Fagyasztott zöldség , hús , hal , elem , borotva

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Magyar Posta Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

40/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi t. 21.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest Dunavirág u. 2-6

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám: 109012325310114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.10.18. 2014.07.14.

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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POSTAÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi t. 21.

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

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1579

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 40/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 40/2009

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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

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

Illatszer, drogéria20

Játékáru27

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

37

Optikai cikk39

Emlék- és ajándéktárgy43

Numizmatikai termék44
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Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

MANDALA FOGADÓ KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

41/2009neve:

címe: 2459 Rácalmás, Jankovich M. köz

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1025 Budapest Felhévízi u. 31.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.10.25.

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.

JANKOVICH KÚRIA HOTEL és ÉTTEREMÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Jankovich köz 4.

alapterülete (m2): 250

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

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 41/2009

Egyéb nyitvatartás:
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JANKOVICH KÚRIA HOTEL és ÉTTEREMÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Jankovich M. köz 4.

alapterülete (m2): 1500

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

0:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 41/2009

Egyéb nyitvatartás:

Építõ Büfé Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Hankook tér 1. (053/9.hrsz.)

székhelye:

cégjegyzékszáma:

6120 Kiskunmajsa Bánk bán u. 1.

0309111604

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.11.10.

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.
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HANKOOK BÜFÉÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Hankook tér 1.

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 0:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
053/9.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2010

Egyéb nyitvatartás:

Igari János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 94.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Népfront u. 94.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 12132622

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.01.04. 2011.09.01.

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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Vadász presszóÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 94.

alapterülete (m2): 50

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 20:00 - 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 2/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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FORTE -VILL 2006 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Szigetfõ u.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Szigetfõ u.

0709012736

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.05.18.

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.

POCI TÖMÕ BÜFÉÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Szigetfõ u.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - 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 3/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2010

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

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

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

Tóth Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Sirály u. 4553.hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2400 Dunaújváros Római krt. 40.6/1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-380151

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.06.20.

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.

57



SIRÁLY DISZKONTÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Sirály u. 4553. hrsz.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:12 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

14:19 - ig

08:12 - tól 14:19 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

08:12 - tól 14:19 - ig

08:12 - tól 14:19 - ig

08:12 - tól 14:19 - ig

08:12 - tól 14:19 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

Lábbeli- és bõráru6

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Szaniteráru15

Illatszer, drogéria20
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Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

LABE -COMP Számítástech. Szolg. Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Jázmin u. 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Jázmin u. 10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám: 223837465248212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.01.15. 2009.07.17.

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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Vizi István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi t. 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Széchenyi t. 19.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-380174

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.07.22. 2012.08.29.

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.

VIPI GYORSBÜFÉÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi t. 19.

alapterülete (m2): 25

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 16:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2010

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

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

ISKOLA BÜFÉÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Szigetfõ u. 24.

alapterülete (m2): 12

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
693

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2010

Egyéb nyitvatartás:
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Berze István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Arany J. u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2423  Nagyvenyim Táncsics M. u. 79.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

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.

MISKA PAPA SÖRÖZÕÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Arany J. u. 2.

alapterülete (m2): 30

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 7/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Grabecz István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Martinász u.33.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Martinász u.33.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-434689

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.10.18.

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.
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JÁTÉK-AJÁNDÉKÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Martinász u. 33.

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

16:00 - tól 18:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - 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 8/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

Linteum Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Helyes I. u. 13

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Helyes I. u. 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.11.11.

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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Szabadidõ IrodaÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Helyes I. u. 13.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

10:00 - tól 16:00 - 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 9/2010

Egyéb nyitvatartás:

Király Mihályné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 74.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Népfront u. 74.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.12.23.

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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Ruházati javító üzletÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Népfront u. 74.

alapterülete (m2): 20

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

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 10/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2010

megnevezéssorszám

59 ruhajavítás

Szilárd Csempe Duna Ker.és Szolg Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Kereskedõk u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Kereskedõk u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám: 465678954752231

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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Fürdõszoba szaküzletÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Kereskedõk u. 4.

alapterülete (m2): 150

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

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2010

megnevezéssorszám

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

59 csempe , padlólap  és kellékek

Lakatos és Tsa Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Akácfa u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Akácfa u. 1.

0706010546

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.03.10.

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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Kéménytechnikai szaküzletÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Akácfa u. 1.

alapterülete (m2): 18

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 12/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 12/2010

megnevezéssorszám

Vasáru, barkács, és építési anyag14

59 Kémény kellékek

Wingelmann  Gábor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Szent János tér 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Szent János tér 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-553214

statisztikai szám: 601708004711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.16. 2012.12.19.

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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Ribizli zöldség gyümölcsÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Szent János tér 4.

alapterülete (m2): 20

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

08:00 - tól 10:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2010

12.00-14.00-ig ebédszünet

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2010

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
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Schaferné Papp Georgina

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Fõ tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás Fõ tér 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 20559295

statisztikai szám: 603733405630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.01.07. 2010.03.23. 2011.09.09.

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

Szigetfiai kocsmaÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Fõ tér 1.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
767

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Adonyhús Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Szigetfõ u. 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Szigetfõ u. 23.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.05.20.

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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Szigetfia HúsboltÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Szigetfõ u. 23.

alapterülete (m2): 22

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

06:30 - tól 10:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 15/2010

11.30- 13.30-ig ebédszünet

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 15/2010

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

NAVA 3000 Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Gorkij u. 39.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Gorkij u. 39.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.10.20.

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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TÜZÉP TELEPÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Gorkij u. 39.

alapterülete (m2): 70

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 16/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 16/2010

megnevezéssorszám

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Háztartási tüzelõanyag23

Palackos gáz24

73



Szvoboda Éva

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Radnóti tér 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Radnóti tér 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-527079

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.09.04. 2011.06.01.

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.

DOLCE VITA BÁRÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Radnóti tér 2.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 15:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

15:00 - tól 22:00 - ig

15:00 - tól 22:00 - ig

15:00 - tól 22:00 - ig

15:00 - tól 24:00 - ig

15:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 17/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 17/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 17/2010

megnevezéssorszám
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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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Sztojka György

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Rózsamajori út 092/5. hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Vasvirág u. 34.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-509408

statisztikai szám: 462593304677231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.10.14.

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.
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HULLADÉK NAGYKERESKEDELEMÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Rózsamajori út 092/5. hrsz.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
092/5. hrsz.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 18/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék57

PQS INTERNATIONAL SZOLG.ZRT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Hankook tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

Budapest Budafoki u. 60.

0110453400

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 136130597032114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.07.23. 2011.12.27.

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.

76



MERKEL STÍLUS KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Kossuth L. u. 21.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

6087 Dunavecse Duna u. 1.

0309113490

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.09.10.

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.

DUDÁS SÖRÖZÕÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Kossuth L. u. 21.

alapterülete (m2): 50

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 24:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 21/2010

Egyéb nyitvatartás:
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CONTAINER  96. Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás, Kossuth L. u. 18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Bajcsy Zs. u. 49.

0706006216

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 220743974941212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.01.13. 2012.03.05.

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.

ÓFALU ÉLELMISZERÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Kossuth L. u. 18.

alapterülete (m2): 77

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

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig
339

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 22/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 22/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 22/2010

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

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

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Óra- és ékszer25

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Optikai cikk39

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42
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Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

SZIGETFIAI PRESSZÓÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Fõ tér 1.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig
767

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 22/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 22/2010

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

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

Schaferné Papp Georgina

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

címe: 2459 Rácalmás, Fõ tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Fõ tér 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 20559295

statisztikai szám: 603733405630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.03.23. 2011.09.09.

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

címe: 2459 Rácalmás, Fõ tér 1.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig
767

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

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2011

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Aszódi  Tiborné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2011neve:

címe: 2459 Rácalmás, Korányi tér  1140/7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5400 Mezõtúr Dózsa Gy. u. 10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV 367953

statisztikai szám: 522447202360000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.16. 2011.06.29.

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.

ASZÓDI JÁTÉK ILLATSZER KULTÚRCIKK
BOLTÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Korányi tér 1140/7.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

08:00 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1140/7.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 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
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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

Könyv16

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Óra- és ékszer25

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

26

Játékáru27

Fotócikk38

Emlék- és ajándéktárgy43

Numizmatikai termék44

FARKAS BAU 2001. KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2011neve:

címe: 2459 Rácalmás, Hankook tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2400 Dunaújváros  Rózsa F. u. 2.1/1.

0709008309

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 127569114311113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.16.

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.

84



KRISZTINA BÜFÉÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás,Hakook tér 1.

alapterülete (m2): 14

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány
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EUREST ÉTTEREMÜZEMELTETÕ KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás , Hankook tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1117  Budapest Aliz u. 2.

0109169156

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 107943592430000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.12.28. 2012.01.23.

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.

HANKOOK ÉTTEREMÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás , Hankook tér.1.

alapterülete (m2): 1869

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig
053/9. hrsz.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2012

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

KISKAKAS FOOD KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás, Hóvirág u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2400 Dunaújváros  Pásdkom u. 45.

0709021576

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 237294085610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.12.28. 2014.01.29.

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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AUTÓALKATRÉSZ ,FELSZERELÉSÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Hóvirág u. 1.

alapterülete (m2): 21

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 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig
1336

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

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

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag22

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50
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Tóth Jánosné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás   , Május 1.u. 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás  Táncsics M. u. 46.

kistermelõ regisztrációs száma: -

vállalkozói nyilvántartási száma: -27321489

statisztikai szám: 657872434778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.03.05.

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.

TÁP- TAKARMÁNY BOLTÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás   , Május 1. u. 11.

alapterülete (m2): 70

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:12 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:16 - ig

08:12 - tól 13:16 - ig

08:12 - tól 13:16 - ig

08:12 - tól 13:16 - ig

08:12 - tól 13:16 - ig

08:12 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1464

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

Állateledel, takarmány32

59 élelmiszer , alkoholmentes ital piaci kiskereskedelem
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Fehérvári Adrienn

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2012neve:

címe: 4400 Nyíregyháza , Búza tér 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Fõ tér 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 27913492

statisztikai szám: 658240854781231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.08.

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.

ZÖLDSÉG KISKER.BOLTÜzlet elnevezése:

címe: 4400 Nyíregyháza , Búza tér 23.

alapterülete (m2): 9

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

05:12 - tól 00:00 - ig

05:12 - tól 00:00 - ig

05:12 - tól 00:00 - ig

05:12 - tól 00:00 - ig

05:12 - tól 0:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám

Zöldség- és gyümölcs1.7
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Hadnagy Kíra

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás, Fõ tér 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Fõ tér 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 28109686

statisztikai szám: 658356904729231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.05. 2012.06.28.

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.

ITAL -TURI  ÜZLETÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Fõ tér 2.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
768

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2012

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

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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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

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

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Könyv16

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Polgár Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás, Nap u.13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Nap u.13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 28136883

statisztikai szám: 658371735320231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.16.

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.

CSOMAGKÜLDÕ ,INTERNET KISKER.Üzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Nap u. 13.

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 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2012

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
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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

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

Irodagép, -berendezés, irodabútor53

KIRSOMNÉ KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás, Korányi S. tér

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2431 Perkáta Kossuth L. u. 20.

0709022353

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 239281034724113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.25.

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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SZÉCHENYI PÉKSÉGÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Korányi S. tér

alapterülete (m2): 53

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

05:00 - tól 17:30 - ig

05:00 - tól 17:30 - ig

05:00 - tól 17:30 - ig

05:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 11:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1140/7.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2012

megnevezéssorszám

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

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

NATURA GENERAL KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi t. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

6098 Tass Béke u. 22.

0309124013

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 238004614120113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.05.18.

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.

FAGYIZÓÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi t. 1.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 13:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

13:00 - tól 20:00 - ig

13:00 - tól 20:00 - ig

13:00 - tól 20:00 - ig

13:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig
731/1.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2012

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2
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Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

ÉVA POCAK PIZZA KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás, Petõfi Sándor u. 35.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2432 Szabadegyháza Széchenyi u. 20/A.

0709022515

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 239652615610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.07.10. 2012.09.14. 2012.09.14.

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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TELE POCAKÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Petõfi Sándor u. 35.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

12:00 - tól 21:00 - ig

12:00 - tól 21:00 - ig

12:00 - tól 21:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1291/2.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2012

Egyéb nyitvatartás:

Kurucz Andrásné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás, Fürdõ u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Fürdõ u. 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 29224089

statisztikai szám: 658954294799231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.12. 2012.10.25.

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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ÜGYNÖKI KISKERÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Fürdõ u. 2.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

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

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 10/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2012

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Schmidt Mónika

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 5.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 29092089

statisztikai szám: 658848694779231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.20.

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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Használtcikk üzletÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi t. 5.

alapterülete (m2): 21

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:11 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

14:17 - ig

08:11 - tól 14:17 - ig

08:11 - tól 14:17 - ig

08:11 - tól 14:17 - ig

08:11 - tól 14:17 - ig

08:12 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
722

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2012

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

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

Óra- és ékszer25

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

Játékáru27

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Numizmatikai termék44
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Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)46

Pusztai Katalin

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás , Fõ tér 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás , Fõ tér 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3974442

statisztikai szám: 769048684711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.29. 2016.05.24.

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.

ÉLELMISZER BOLTÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás , Fõ tér 2.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig
768

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 12/2012

megnevezéssorszám

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

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

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

Festék, lakk13

Szaniteráru15

Könyv16

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

Játékáru27
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Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Szexuális termék34

Fotócikk38

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Béni Roland

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás, Mikszáth K. u. 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Mikszáth K. u. 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 29619091

statisztikai szám: 721832635610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.07.16.

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.

MOZGÓBOLTÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Mikszáth K. u. 17.

alapterülete (m2): 9

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

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2012

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

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

VESZEM -VISZEM -ISZOM BT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2454  Iváncsa Hunyadi u. 145.

0706014842

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 225606982070000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.17. 2012.10.26.

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.

ITAL DISZKONTÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 11.

alapterülete (m2): 20

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
716/2.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 14/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 2. Egyéb termékkörök 14/2012

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Palackos gáz24

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Blau Gabriella

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás, Erdõ sor 16.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Erdõ sor 16.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 29879086

statisztikai szám: 659413864781231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.29.

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.

PIACI  KISKER.Üzlet elnevezése:

címe: 2400 Dunaújváros  Piac területe ,
Széesfehérvári piac , Paksi Piac

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 15/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 15/2012

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Zöldség- és gyümölcs1.7
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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

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

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Emlék- és ajándéktárgy43

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

59 zöldség , gyümölcs
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FORGÓSZÁRNY KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás , Jankovich M. köz 2-4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2092  Budakeszi , Avar u. 28-30.

1309060250

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 102374185110113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.09.13.

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.

SÉTAREPÜLÉSÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás , Jankovich M. köz 2-4.

alapterülete (m2): 50

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

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 16/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 16/2012

megnevezéssorszám

59 sétarepülés
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FAPADOS BÜFÉ KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 2459 Rácalmás, Hankook tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2360  Gyál , Bartók B. köz 4.

1309148229

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 234128425610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: 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.

FAPADOS BÜFÉÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Hankook tér 1.

alapterülete (m2): 14

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 16:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
053/9.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Moró Istvánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2015neve:

címe: 2459 Rácalmás, Radnóti tér 10-12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2458 Kulcs Ifjúság utca 39.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4595475

statisztikai szám: 613561594711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.02.27.

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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MARTINÁSZ ÁBCÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Radnóti tér 10-12.

alapterülete (m2): 147

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

00:00 - tól 00:00 - ig
1740/5.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2015

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2015

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
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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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Telekommunikációs cikk12

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Szexuális termék34

Pirotechnikai termék36

Fotócikk38

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Tóthné Szujer Zsuzsanna

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2015neve:

címe: 2459 Rácalmás , Szent János tér 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2458 Kulcs  Rákóczi u. 33.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 44703682

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.10.01.

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.

ZSUZSI KUCKÓJAÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás , Szent János tér 6.

alapterülete (m2): 40

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

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2015

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2015

megnevezéssorszám
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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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

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

Szaniteráru15

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

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

37

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék57
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DMB DUNA KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2016neve:

címe: 2459 Rácalmás, Kulcsi út  9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Táncsics Mihály utca 17.

0709026459

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254205604711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.01.21.

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.

VIANNI DROGÉRIAÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Kulcsi út 9.

alapterülete (m2): 80

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

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig
119/2.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2016

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2016

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

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

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

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Könyv16

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

26

Játékáru27

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

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

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

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2016neve:

címe: 2459 Rácalmás, Szigetfõ u.  23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2400 Dunaújváros, Március 15. tér 3.1/4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 50776065

statisztikai szám: 677966631011231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.09.09.

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

FERI HÚSBOLTJAÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Szigetfõ u. 23.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

06:30 - tól 16:00 - ig

06:30 - tól 16:00 - ig

06:30 - tól 16:00 - ig

06:30 - tól 16:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
743/1.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2016

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2016

megnevezéssorszám

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

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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Állateledel, takarmány32

Dualszky-Kovács István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2017neve:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 11.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4864330

statisztikai szám: 679624154764231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.01.02.

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.

Csali HorgászboltÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Széchenyi t. 11.

alapterülete (m2): 36

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

07:30 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
726/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2017

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2017

megnevezéssorszám

állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik4
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III / 2. Egyéb termékkörök 1/2017

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

Állateledel, takarmány32

Állatgyógyászati termék33

Kiss Krisztina Barbara

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2017neve:

címe: 2459 Rácalmás, Radnóti tér 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Matróz köz 6510. hrsz.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 511186553

statisztikai szám: 680762744711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.04.27.

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.
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KISS BOROS VEGYESBOLTÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Radnóti tér 2.

alapterülete (m2): 50

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
1740/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2017

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2017

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

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

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

Illatszer, drogéria20

Szexuális termék34
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Komolai Elektronikai Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2017neve:

címe: 2459 Rácalmás, Szent János tér 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Völgy u. 15.

0709025311

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 250080814321113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.01.09.

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.

PAPÍR -JÁTÉK AJÁNDÉK BOLTÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás, Szent János tér 7.

alapterülete (m2): 50

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
1140/10.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2017

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2017

megnevezéssorszám

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

Lábbeli- és bõráru6

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17
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Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Óra- és ékszer25

Játékáru27

Fotócikk38

Optikai cikk39

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

59 Bélyeg , bazáráru

KACE GASZTRO KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2017neve:

címe: 2459 Rácalmás, Venyimi u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2459 Rácalmás, Venyimi u. 4.

0709027842

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 259231595610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.05.04.

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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HÁRSFA ÉTTEREMÜzlet elnevezése:

címe: 2459 Rácalmás,Venyimi u. 4.

alapterülete (m2): 447

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

12:00 - tól 21:00 - ig

12:00 - tól 21:00 - ig
992

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2017

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2017

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
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