
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
ORMOSBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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.)



MEDVÉNÉ BARANYAI IBOLYA

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2009neve:

címe: 3780 EDELÉNY, ROZSNYÓI U 13

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3786 LAK, KOSSUTH LAJOS U 88

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 16144679

statisztikai szám: 655425475320231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.11.11.

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.

POSTAHIVATALÜzlet elnevezése:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA , FÕ U.6

alapterülete (m2): 70

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

08:00 - tól 15:30 - ig

08:00 - tól 15:30 - ig

08:00 - tól 15:30 - ig

08:00 - tól 15:30 - ig

- tól - ig

- tól - ig
164

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 1/2009

2.DOHÁNYÁRU

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

GÖRGEI JÓZSEFNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2009neve:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, ADY ENDRE U 13/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3743 ORMOSBÁNYA, PETÕFI TÉR 5

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5031725

statisztikai szám: 448372265610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.19.

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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FAGYIZÓÜzlet elnevezése:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, PETÕFI TÉR 5

alapterülete (m2): 50

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
187/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2009

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 2/2009

2.DOHÁNYÁRU

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány
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BURKUS ISTVÁN

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2009neve:

címe: 3700 KAZINCBARCIKA, DEÁK F. TÉR 10

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3743 ORMOSBÁNYA, PETÕFI U. 8

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 137352

statisztikai szám: 453485924711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.19.

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.

MINI ABCÜzlet elnevezése:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, PETÕFI U. 8

alapterülete (m2): 73,42

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 13:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig
333

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 3/2009

2.DOHÁNYÁRU

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

MIHALIK ISTVÁN

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2009neve:

címe: 3700 KAZINCBARCIKA, CSOKONAI U. 36 III/3

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3743 ORMOSBÁNYA, SPORT U. 1

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5749548

statisztikai szám: 622054274711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.09.04.

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.
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VEGYES BOLTÜzlet elnevezése:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, SPORT U.1

alapterülete (m2): 70

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 13:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig
453/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2009

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 4/2009

2. DOHÁNYÁRU

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány
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KORNIS BT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2009neve:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, FÕ U. 34

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3743 ORMOSBÁNYA, MOGYORÓSKA U. 2

0506003697

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 212811814711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.01.12.

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.

VEGYES ÉLELMISZERÜzlet elnevezése:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, FÕ U. 34

alapterülete (m2): 45

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

06:30 - tól 16:30 - ig

06:30 - tól 16:30 - ig

06:30 - tól 16:30 - ig

06:30 - tól 16:30 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
154

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 6/2009

2. DOHÁNYÁRU

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 6/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

MIHALIKNÉ PARCZ ANETT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2009neve:

címe: 3733 RUDABÁNYA, JÓZSEF A. U.28

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3733 RUDABÁNYA, JÓZSEF A. U.28

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 11373279

statisztikai szám: 647088474711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.27.

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.

9



MINI-MARKETÜzlet elnevezése:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, ERDÕSOR U. 1

alapterülete (m2): 44

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

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

- tól - ig
76

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2009

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 7/2009

2. DOHÁNYÁRU

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 7/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány
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ABAÚJ COOP ZRT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2009neve:

címe: 3860 ENCS, PETÕFI U. 71-73

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3860 ENCS, PETÕFI U. 71-73

0510000328

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 118354424711114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.20.

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.

94. SZ COOP ABCÜzlet elnevezése:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA , PETÕFI TÉR 2

alapterülete (m2): 160

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

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

- tól - ig
420

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 9/2009

2. DOHÁNYÁRU
13. FESTÉK , LAKK

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

POZSONYINÉ BUDÁS ÉVA

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2009neve:

címe: 3780 EDELÉNY, MÓRICZ ZS. U.3

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3780 EDELÉNY, MIKLÓS GY. U.4

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4752625

statisztikai szám: 450518545630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.08.31.

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.
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SÖRÖZÕÜzlet elnevezése:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA , PETÕFI TÉR 1

alapterülete (m2): 60

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 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig
416/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2009

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 10/2009

2. DOHÁNYÁRU

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 10/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

dohánygyártmány
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BABIK SÁNDOR

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2009neve:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, FÕ U. 28

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3743 ORMOSBÁNYA, FÕ U. 28

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2692631

statisztikai szám: 627922004711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.10.26.

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.

ÉLELMISZER BOLTÜzlet elnevezése:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, FÕ U.28

alapterülete (m2): 18,74

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 13:00 - ig

- tól - ig
153

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 11/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés
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alkoholtermék

dohánygyártmány

KORNIS BT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2009neve:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, MOGYORÓSKA U. 2

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3743 ORMOSBÁNYA, MOGYORÓSKA U. 2

0506003697

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 212811815630231

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.

DÖRI SÖRÖZÕÜzlet elnevezése:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, BÁNYÁSZ U. 1

alapterülete (m2): 70

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
40/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 12/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

MUSA GUSZTÁVNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, KÖZÉPSÕ ÚT 12

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3743. ORMOSBÁNYA, SPORT UT. 1

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 20298673

statisztikai szám: 603186024719231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.10.01.

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.

VEGYES BOLTÜzlet elnevezése:

címe: 3743 ORMOSBÁNYA, GAGARIN ÚT 1

alapterülete (m2): 308

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

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

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 07:11 - ig
408/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2010

Egyéb nyitvatartás:
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III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

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

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

17


