Gencsapáti Község Polgármesteri Hivatal
............................................................................................
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:

Horváth Lajos

címe:

9721 Gencsapáti, Savaria u. 15.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Savaria u. 15.

2/2010

cégjegyzékszáma:

533839525630231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES413496

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.17.

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:

Lajos Kocsma Büfé

címe:

9721 Gencsapáti,

alapterülete (m2):

2/2010
Nyitvatartás ideje

40

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

2/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

2/2010
megnevezés

2

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

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)

2
24

Dohányterméket kiegészítõ termék
Palackos gáz

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

3

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bakonyi Erikné

címe:

9721 Gencsapáti, Dózsa u. 20.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Dózsa u. 20.

3/2010

cégjegyzékszáma:

534616675630231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES412232

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.28.

módosítása:

megszûnése:

2011.09.21.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Bakonyi Kocsma

címe:

9721 Gencsapáti, Dózsa u. 20.

alapterülete (m2):

3/2010
Nyitvatartás ideje

30

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:30 - tól

21:30 - ig

Kedd

07:30 - tól

21:30 - ig

Szerda

07:30 - tól

21:30 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

21:30 - ig

Péntek

07:30 - tól

21:30 - ig

Szombat

07:30 - tól

21:30 - ig

Vasárnap

07:30 - tól

21:30 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

3/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

3/2010
megnevezés

4

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

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)

2
24

Dohányterméket kiegészítõ termék
Palackos gáz

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

5

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Illés Renáta

címe:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 155.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 155.

4/2010

cégjegyzékszáma:

535316745630231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES266103

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.28.

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:

Vigadó Sörözõ

címe:

9721 Gencsapáti,

alapterülete (m2):

4/2010
Nyitvatartás ideje

30

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

4/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

4/2010
megnevezés

6

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

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

7

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bodorkós Lajos

címe:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 301.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 301.

5/2010

cégjegyzékszáma:

533006104719231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

3065758

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.28.

módosítása:

megszûnése:

2008.03.10.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Kedvenc Kisáruház

címe:

9721 Gencsapáti,

alapterülete (m2):

5/2010
Nyitvatartás ideje

200

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

17:30 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:30 - ig

Szerda

06:00 - tól

17:30 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

17:30 - ig

Péntek

06:00 - tól

17:30 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

5/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

5/2010
megnevezés

8

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

9

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magyar Posta zRT.

címe:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

székhelye:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

6/2010

0110042463

cégjegyzékszáma:

109012325310114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1998.01.30.

módosítása:

megszûnése:

2012.05.31.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Gencsapáti postabolt

címe:

9721 Gencsapáti, Szentegyház út 3.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

6/2010
Nyitvatartás ideje

59
897/3

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:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

6/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

6/2010
megnevezés

10

1.3

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

1.9

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

1.11

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

1.12

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

11

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

12

Telekommunikációs cikk

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

20

Illatszer, drogéria

26

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

27

Játékáru

28

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

37

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

43

Emlék- és ajándéktárgy

44

Numizmatikai termék

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

11

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bujtás LászLó

címe:

9721 Gencsapáti, Dózsa u. 47.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Dózsa u. 47.

7/2010

cégjegyzékszáma:

532908275610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES265707

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.12.

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:

Fagylaltozó

címe:

9721 Gencsapáti, Dózsa u. 47.

alapterülete (m2):

7/2010
Nyitvatartás ideje

30

helyrajzi száma:

Hétfõ

12:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

12:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

12:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

12:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

12:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

19:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

12

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján)

7/2010

Forgalmazott termékek köre:
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termékek
- helyben készített hûtést igénylõ cukrászati készítmények
Kiállító hatóság:
Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Szombathelyi Kerülti
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala
Száma: XVIII-I-005/01196-0004/2012.

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

7/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

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)

13

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pintér István

címe:

9721 Gencsapáti, Kõszegi u. 21.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Kõszegi u. 21.

8/2010

cégjegyzékszáma:

533288819521231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES413144

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.19.

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:

Videotéka

címe:

9721 Gencsapáti, Kõszegi út 21.

alapterülete (m2):

8/2010
Nyitvatartás ideje

20

helyrajzi száma:

Hétfõ

16:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

16:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

16:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

16:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

16:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

8/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

4

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

6

Lábbeli- és bõráru

43

Emlék- és ajándéktárgy

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

15

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Katona Zoltán

címe:

9700 Szombathely, Csók I. u. 4.

székhelye:

9700 Szombathely, Csók I. u. 4.

11/2010

1234557333

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.12.15.

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:

Szék borkimérés

címe:

9721 Gencsapáti, Szõlõhegy 2349 hrsz.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

11/2010
Nyitvatartás ideje

35
Gencsapáti 2349

Hétfõ

08:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

11/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

16

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)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
bor

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

LUDWIG 2000 Hidegkonyhai Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

címe:

9721 Gencsapáti, Dózsa u. 89

székhelye:

9721 Gencsapáti, Dózsa u. 89

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

1806104249

12/2010

209592981013212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.06.19.

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.

17

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

12/2010

LUDWIG 2000 Hidegkonyhai Termelõ,
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt

Üzlet elnevezése:

címe:

Nyitvatartás ideje

9721 Gencsapáti, Dózsa u. 89

alapterülete (m2):

80

helyrajzi száma:

Hétfõ

04:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

04:00 - tól

12:00 - ig

Szerda

04:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

04:00 - tól

12:00 - ig

Péntek

04:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

12/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

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)
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Geröly Szilvia

címe:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 174.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 174.

13/2010

cégjegyzékszáma:

626635684776231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES413129

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.08.03.

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:

Virágbolt

címe:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 174.

alapterülete (m2):

13/2010
Nyitvatartás ideje

30

helyrajzi száma:

Hétfõ

13:20 - tól

18:00 - ig

Kedd

13:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

13:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

13:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

13:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

13:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
30

nagykereskedelem

13/2010
megnevezés

Virág és kertészeti cikk

19

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Ostyola János

címe:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 208.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 208.

14/2010

cégjegyzékszáma:

534847541071231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES392592

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.09.07.

módosítása:

megszûnése:

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

Zsuzska Süteményesbolt és Fagyizó

címe:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 208.

alapterülete (m2):

14/2010
Nyitvatartás ideje

50

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

09:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

09:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

09:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

09:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

09:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

09:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

14/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Savaria-Agrár Kft.

címe:

9721 Gencsapáti, Szõlõhegy 0262/8 hrsz.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Alkotmány u. 21.

cégjegyzékszáma:

15/2010

1809104948

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.09.17.

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:

15/2010

Savaria pince

címe:

Nyitvatartás ideje

9721 Gencsapáti, Szõlõhegy 0262/8 hrsz.

alapterülete (m2):

70

helyrajzi száma:

Gencsapáti 0262/8

Hétfõ

08:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

15/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

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)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék

22

bor

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Gencsi Szélkakas Bt.

címe:

9721 Gencsapáti, Ady u. 6.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Ady u. 6.

16/2010

1806104828

cégjegyzékszáma:

214272355530212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.10.28.

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:

16/2010

Huzatos Borozó

címe:

Nyitvatartás ideje

9721 Gencsapáti, Ady u. 6.

alapterülete (m2):

50

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

10:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

16/2010
megnevezés

dohánytermékek
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III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

16/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

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

I. A kereskedõ
neve:

GOLD-MINE 2000 Bt.

címe:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 254.

székhelye:

9700 Szombathely, Szabadnép út 37.

17/2010

1250255558

cégjegyzékszáma:

206689105010212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.04.15.

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:

GOLD Autókereskedés

címe:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 254.

alapterülete (m2):

17/2010
Nyitvatartás ideje

50

helyrajzi száma:

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

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
47

nagykereskedelem

17/2010
megnevezés

Személygépjármû

25

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kissné Király Mária Magdolna

címe:

9721 Gencsapáti, Dózsa u. 55.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Dózsa u. 55.

cégjegyzékszáma:

18/2010

535176100119231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES413376

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.12.06.

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:

Dísznövény nagykereskedelem

címe:

9721 Gencsapáti, Dózsa u. 55.

alapterülete (m2):

18/2010
Nyitvatartás ideje

300

helyrajzi száma:

Hétfõ

07:30 - tól

15:30 - ig

Kedd

07:30 - tól

15:30 - ig

Szerda

07:30 - tól

15:30 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

15:30 - ig

Péntek

07:30 - tól

15:30 - ig

Szombat

07:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:30 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám
30

X nagykereskedelem

18/2010
megnevezés

Virág és kertészeti cikk

26

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény

címe:

9721 Gencsapáti, Alkotmány u. 19.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Bem u. 9.
1256214555

cégjegyzékszáma:

19/2010

154202398790322

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.06.07.

módosítása:

megszûnése:

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

Fõzõkonyha

címe:

9721 Gencsapáti, Alkotmány u. 19.

alapterülete (m2):

19/2010
Nyitvatartás ideje

100

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:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

19/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

START-LAGUNA Szolgáltató Betéti Társaság

címe:

9721 Gencsapáti, Szerdahelyi u. 14.

székhelye:

9721 Gencsapáti, Dr. Szerdahelyi u. 14.

cégjegyzékszáma:

1806103274

statisztikai szám:

23/2010

649073764711231

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.06.08.

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.
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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

23/2010

FRI-GO Büfé

címe:

Nyitvatartás ideje

METWA-HAN Seat-B típusú büfé kocsi

alapterülete (m2):

10

helyrajzi száma:

Hétfõ

10:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

23/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

23/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szombathelyi COOP Kereskedelmi Zrt.

címe:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 393.

székhelye:

9700 Szombathely, Kiskar u. 1.

cégjegyzékszáma:

1810100681

statisztikai szám:

25/2010

139953084711114

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.07.02.

módosítása:

megszûnése:

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

25/2010

226. sz. Vegyesbolt

címe:

Nyitvatartás ideje

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 393.

alapterülete (m2):

100

helyrajzi száma:

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

05:30 - tól

13:30 - ig

Szerda

05:30 - tól

13:30 - ig

Csütörtök

05:30 - tól

13:30 - ig

Péntek

05:30 - tól

13:30 - ig

Szombat

05:30 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján)

25/2010

Forgalmazott termékek köre:
- Tej, tejtermék (hûtést igénylõ tej és tejtermék)
- Friss hús (elõhûtött, fagyasztott, gyorsfagyasztott, csomagolt)
- Friss halászati termék (fagyasztott, gyorsfagyasztott, csomagolt)
Kiállító hatóság: Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága
Szombathelyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Száma: XVIII-I-005/01111-0001/2012.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

25/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

25/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru
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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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

32

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szombathelyi COOP Kereskedelmi Zrt.

címe:

9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 1.

székhelye:

9700 Szombathely, Kiskar u. 1.
1810100681

cégjegyzékszáma:

26/2010

139953084711114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.08.07.

módosítása:

megszûnése:

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

5. sz. ABC Áruház

címe:

9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 1.

alapterülete (m2):

26/2010
Nyitvatartás ideje

100

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

17:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

26/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

26/2010
megnevezés
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1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

34

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

HTH Trio Bt.

címe:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 355.

székhelye:

9762 Tanakajd, Tanai u. 36.

27/2010

1806106014

cégjegyzékszáma:

223584045630212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.07.31.

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:

Vén Diófa Sörözõ

címe:

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 355.

alapterülete (m2):

27/2010
Nyitvatartás ideje

30

helyrajzi száma:

Hétfõ

10:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

27/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

27/2010
megnevezés
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1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

BÁZIS NIRIA KFT.

címe:

9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 1.

székhelye:

9700 Szombathely, Bártfa u. 60.

cégjegyzékszáma:

29/2010

1809112336

statisztikai szám:

250334305630113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.01.21.

módosítása:

2010.08.06.

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:

29/2010

Bázis presszó

címe:

Nyitvatartás ideje

9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 1.

alapterülete (m2):

30

helyrajzi száma:

Hétfõ

10:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

29/2010
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.9

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

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