kÖZSÉGI öNKORMÁNYZAT bALATONSZENTGYÖRGY
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

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

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Jáger József

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 106.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 4.

2/2009

cégjegyzékszáma:

512465475612140

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

5

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.04.23.

módosítása:

megszûnése:

2008.04.23.

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

Büfé-Falatozó

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

alapterülete (m2):

2/2009
Nyitvatartás ideje

70

helyrajzi száma:

Hétfõ

05:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

05:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

2

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kapitány Nándor

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 102.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 102.

3/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

6

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.12.30.

módosítása:

megszûnése:

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

Kis Üzletház

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u.
102.

alapterülete (m2):

3/2009
Nyitvatartás ideje

209

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

3

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Aranyhid-Coop Zrt.

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 59.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

4/2009

cégjegyzékszáma:

118175944711114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

10

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.12.06.

módosítása:

megszûnése:

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

12. sz. Iparcikk üzlet

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u.
59.

alapterülete (m2):

4/2009
Nyitvatartás ideje

94

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

4

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Aranyhid-Coop Zrt.

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 59.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 59.

5/2009

cégjegyzékszáma:

118175944711114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

58

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.12.30.

módosítása:

megszûnése:

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

15. sz. Élelmiszerbolt

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

alapterülete (m2):

5/2009
Nyitvatartás ideje

94

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:30 - tól

14:30 - ig

Kedd

06:30 - tól

14:30 - ig

Szerda

06:30 - tól

14:30 - ig

Csütörtök

06:30 - tól

14:30 - ig

Péntek

06:30 - tól

14:30 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

5

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kiss József György

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Csillagvár u. 1.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Csillagvár u. 1.

6/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

59

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1996.05.01.

módosítása:

megszûnése:

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

6/2009

Üzlet elnevezése:

Piki Centrum

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Csillagvár
u. 1.

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

150

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

6/2009
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

6

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

Hal

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

1.12

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

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

címe:

alapterülete (m2):

6/2009

Piki Centrum

Nyitvatartás ideje

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

150

helyrajzi száma:

Hétfõ

- tól

20:00 - ig

Kedd

- tól

20:00 - ig

Szerda

- tól

20:00 - ig

Csütörtök

- tól

20:00 - ig

Péntek

- tól

20:00 - ig

Szombat

- tól

20:00 - ig

Vasárnap

- tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

7

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Cs. És M Kis és Nagykereskedelmi Bt.

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Csillagvár u. 16.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Csillagvár u. 16.

cégjegyzékszáma:

7/2009

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

55

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1999.07.01.

módosítása:

megszûnése:

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Mátis József

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 70.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 70.

9/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

750595705225126
47

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.10.01.

módosítása:

megszûnése:

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

8

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Takácsné Budai Bernadett Olívia

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 28.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 28.

cégjegyzékszáma:

10/2009

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

52

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.03.31.

módosítása:

megszûnése:

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

STOP-BOLT VEGYESÜZLET

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

alapterülete (m2):

10/2009
Nyitvatartás ideje

50

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

18:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

9

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Gulya Csárda Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Társaság

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Külterület 0122 hrsz.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Külterület 0122 hrsz.

cégjegyzékszáma:

11/2009

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

56

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.08.01.

módosítása:

megszûnése:

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

Gulya csárda

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

alapterülete (m2):

11/2009
Nyitvatartás ideje

250

helyrajzi száma:

Hétfõ

09:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

10

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magyar Posta Zrt.

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 103

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 103

12/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

60

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.12.30.

módosítása:

megszûnése:

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magyar Posta Zrt

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 103

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 103

13/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

60

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.09.24.

módosítása:

megszûnése:

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

címe:

13/2009

Iparcikk jellgû vegyesüzlet

Nyitvatartás ideje

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

alapterülete (m2):

10

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Aranyhid-coop Kereskedelmi zrt.

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 59.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 59.

cégjegyzékszáma:

1/2010

118175944711114

statisztikai szám:

9

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.03.20.

módosítása:

0201.11.18.

megszûnése:

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

12

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szokodi Zsolt

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 59.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 59.

2/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

64

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.01.08.

módosítása:

megszûnése:

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

Csillagvár étterem

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u.
59.

alapterülete (m2):

2/2010
Nyitvatartás ideje

100

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

13

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Festetics kristóf Általános Iskola

címe:

8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 52.

székhelye:

8648 Balatonkeresztúr, Ady u- 52.

cégjegyzékszáma:

3/2010

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

84

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.03.20.

módosítása:

megszûnése:

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pálfiné Török Mária

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Irtási dûlõ

székhelye:

Budapest, Rákosi úõt l94.

4/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

428280714778130
91

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.04.23.

módosítása:

megszûnése:

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

14

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

címe:

4/2010

Egyéb iparcikk-üzlet

Nyitvatartás ideje

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

alapterülete (m2):

4

helyrajzi száma:

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

10:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

17:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Particsóka Vendéglátóipari Kft.

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Irtási dûlõ

székhelye:

8372 Cserszegtomaj, Kápolna sor 8.

cégjegyzékszáma:

nagykereskedelem

2009068257

5/2010

statisztikai szám:

141990005610113
5/2010

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.03.10.

módosítása:

2012.04.04.

megszûnése:

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

címe:

Csillagvár Csárda

Nyitvatartás ideje

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

alapterülete (m2):

5/2010

40

helyrajzi száma:

Hétfõ

10:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

17:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Süle Géza

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenxyi u. 77.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenxyi u. 77.

6/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

76

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.06.29.

módosítása:

megszûnése:

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

I. A kereskedõ
neve:

Rezi Bt.

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 13.

székhelye:

8646 Balatonfenyves, Fenyvesi u. 166.

8/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

92

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.05.04.

módosítása:

megszûnése:

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

Rezi Bt. Temetkezési iroda Kegyeleti
Szolgálat

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

alapterülete (m2):

20

helyrajzi száma:

8/2010
Nyitvatartás ideje
Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

17

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ISO COLOR 2000 Kft.

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, 668/23 hrsz

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, 668/23 hrsz

9/2010

cégjegyzékszáma:

113595804675113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

93

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.09.30.

módosítása:

megszûnése:

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

Egyéb szkosodott nagykereskedelmi raktár

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

alapterülete (m2):

10.889

helyrajzi száma:

9/2010
Nyitvatartás ideje
Hétfõ

07:30 - tól

17:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:30 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:30 - tól

17:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Gerencsér Zoltán

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Vasút u. 7.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Vasút u. 7.

11/2010

cégjegyzékszáma:

623440105540020

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

87

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.01.04.

módosítása:

megszûnése:

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

Retúr Kávézõ és Gyorsétterem

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

alapterülete (m2):

11/2010
Nyitvatartás ideje

90

helyrajzi száma:

Hétfõ

05:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

05:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Faragó Zsolt

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Sport u. 25.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

12/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

88

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.01.04.

módosítása:

megszûnése:

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

Egyéb építõipari és szaniteráru

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Sport u. 25.

alapterülete (m2):

30

helyrajzi száma:

12/2010
Nyitvatartás ideje
Hétfõ

07:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

17:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

20

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Fazekasné Kereskai Judit

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 4.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 4.

cégjegyzékszáma:

13/2010

653665075610010

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

89

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.03.31.

módosítása:

megszûnése:

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

Amazon Cukrászda

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u.
4.

alapterülete (m2):

13/2010
Nyitvatartás ideje

70

helyrajzi száma:

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

10:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

18:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

21

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Varga jános

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Battyán u. 36.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Battyán u. 36.

14/2010

cégjegyzékszáma:

654259855630020

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

91

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.05.15.

módosítása:

megszûnése:

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

Piros 7 Italbolt

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Battyán u.
36.

alapterülete (m2):

14/2010
Nyitvatartás ideje

40

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

22

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Henger Róbert László

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 16.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 16.

15/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

68

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.03.12.

módosítása:

megszûnése:

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

PB gázcseretelep

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

alapterülete (m2):

15/2010
Nyitvatartás ideje

10

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

13:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pro-Money Kft.

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Battyán u. 44.

székhelye:

8647 Balatonmáriafürdõ, Rákóczi u. 135.

16/2010

1409310132

cégjegyzékszáma:

226118735630113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

84

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.04.01.

módosítása:

megszûnése:

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

Sörpatika Büfé

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Battyán u.
44.

alapterülete (m2):

16/2010
Nyitvatartás ideje

48

helyrajzi száma:

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

- tól

- ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Az üzlet bejelentés alapján 2012. 01.01-tõl 2012.05.01-ig zárva tart.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

24

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Vivien 2000 Kft

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, József A. u. 11.

székhelye:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, József A. u. 11.

1/2011

1409307529

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.11.10.

módosítása:

megszûnése:

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

VIVIEN Kft.

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY,

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

1/2011
Nyitvatartás ideje

90
410

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

13:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

25

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Krénusz István

címe:

8710 Balatonszentgyörgy, Kossuth u. 10

székhelye:

8700 Marcali, Bizei u. 52.

2/2011

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

512387531822231
EV-953266

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.12.27.

módosítása:

megszûnése:

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MECSEK FÜSZÉRT Zrt.

címe:

8710 BALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u., 56

székhelye:

7623 Pécs, Megyeri u. 59.

cégjegyzékszáma:

1/2012

0210060013

statisztikai szám:

118175944711114

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.11.21.

módosítása:

megszûnése:

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

26

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

227. sz. Mecsek Füszért Zrt. Coop2 ABC

címe:

8710 BALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u.
, 56

alapterülete (m2):

430

helyrajzi száma:

1/2012
Nyitvatartás ideje
Hétfõ

07:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MECSEK FÜSZÉRT Zrt.

címe:

8710 BALATONSZENTGYÖRGY, Battyán u. , 36

székhelye:

7623 Pécs, Megyeri u. 59.

cégjegyzékszáma:

nagykereskedelem

2/2012

0210060013

statisztikai szám:

118175944711114

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.01.22.

módosítása:

megszûnése:

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

236 sz. Nini Coop ABC

címe:

8710 BALATONSZENTGYÖRGY, Battyán u.
36

alapterülete (m2):

2/2012
Nyitvatartás ideje

94

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:30 - tól

14:30 - ig

Kedd

06:30 - tól

14:30 - ig

Szerda

06:30 - tól

14:30 - ig

Csütörtök

06:30 - tól

14:30 - ig

Péntek

06:30 - tól

14:30 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

1 sz. Iparcikkbolt

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u. 59

székhelye:

8360 Keszthely, Martinovics u. 1/A

cégjegyzékszáma:

nagykereskedelem

3/2012

2009067546

statisztikai szám:

138470165246113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.11.16.

módosítása:

megszûnése:

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

1 sz. Iparcikkbolt

címe:

8710 bALATONSZENTGYÖRGY, Berzsenyi u.
59

alapterülete (m2):

3/2012
Nyitvatartás ideje

145

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:30 - tól

12:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

16:30 - ig

Szerda

07:30 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

16:30 - ig

Péntek

07:30 - tól

16:30 - ig

Szombat

07:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem
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