
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Petõfibánya Község 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.)



IKSZ Ingatlankezelõ és Szolgáltató KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 3023 Petõfibánya, Rózsaszentmártoni út 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3023 Petõfibánya, Rózsaszentmártoni út 2.

1009020720

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 111602497032113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.08. 2013.07.15.

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

Autóáplolási CentrumÜzlet elnevezése:

címe: 3023 Petõfibánya, Rózsaszentmártoni út 2.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig
269/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

COOP Lõrinci Kereskedelmi ZRT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2013neve:

címe: 3023 Petõfibánya, Liszt F. u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3021 Lõrinci Árpád u. 88.

1010020294

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 242991874711114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.06.01. 2013.07.15.

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

13. sz. MINI COOP ABCÜzlet elnevezése:

címe: 3023 Petõfibánya, Liszt F. u. 2.

alapterülete (m2): 158

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 15:00 - ig

06:30 - tól 11:00 - ig
279/A

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2013

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2013

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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COOP Lõrinci Kereskedelmi ZRT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2013neve:

címe: 3023 Petõfibánya, Szabadság u . 2/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3021 Lõrinci Árpád u. 88.

1010020294

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 242991874711114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.06.01. 2013.07.15.

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

2. sz. COOP Mini ABCÜzlet elnevezése:

címe: 3023 Petõfibánya, Szabadság út 2/A

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

11:00 - 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

06:40 - tól 11:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2013

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 5/2013

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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Dóra Adriána

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 3023 Petõfibánya, Dózsa György út 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3023 Petõfibánya, Dózsa György út 5.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6646121047-1123-110

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.01.01.

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.

Papagáj ÉlelmiszerÜzlet elnevezése:

címe: 3023 Petõfibánya, Dózsa György út 5.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 11:30 - ig

06:30 - tól 10:30 - ig
158/*A/27

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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FORSZA-TRADE Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 3023 Petõfibánya, Fenyõfa út 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3023 Petõfibánya, Fenyõfa út 2.

1009022238

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 111716724730113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.01.13.

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.

FORSZA-TRADE Kft.Üzlet elnevezése:

címe: 3023 Petõfibánya, Fenyõfa út 2.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig
267/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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