Tokodaltáró 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:

Serpa Trans 2010 Kft.

címe:

2532 Tokodaltáró, Kállai É. u. 38.

székhelye:

2532 Tokodaltáró, Kállai É. u. 38.

2/2010

1109016227

cégjegyzékszáma:

149971834941113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.01.19.

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:

Axel Pub

címe:

2532 Tokodaltáró, Kállai É. u. 38.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

2/2010
Nyitvatartás ideje

85
1654

Hétfõ

17:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

17:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

17:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

17:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

17:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

17:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

17:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

2/2010
megnevezés

dohánytermékek

2

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

JSG Bt.

címe:

2532 Tokodaltáró, Szent István u. 29.

székhelye:

2532 Tokodaltáró, Szent István u. 29.

3/2010

1106009076

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.05.06.

módosítása:

megszûnése:

2015.04.15.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Mini-Mix Vegyesbolt

címe:

2532 Tokodaltáró, Szent István u. 29.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

3/2010
Nyitvatartás ideje

128
1539/39

Hétfõ

06:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

nagykereskedelem

3/2010
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

3

alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Europe World Aktív Kft.

címe:

2532 Tokodaltáró, József Attila u. 30.

székhelye:

1067 Budapest, Teréz krt.3.

cégjegyzékszáma:

1/2014

statisztikai szám:

0109937515

226526124719113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.09.11.

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:

1/2014

Euro Diszkont

címe:

Nyitvatartás ideje

2532 Tokodaltáró, József Attila u. 31.

alapterülete (m2):

26

helyrajzi száma:

2386/34

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

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2

nagykereskedelem

1/2014
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

4

3

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

8

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

III / 2. Egyéb termékkörök

1/2014

sorszám

megnevezés

1.3

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

1.9

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

3

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4

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

6

Lábbeli- és bõráru

18

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

26

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

27

Játékáru

32

Állateledel, takarmány

33

Állatgyógyászati termék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Sárdi Ferenc

címe:

2534 Tát, Liszt Ferenc u. 16.

székhelye:

2532 Tokodaltáró, Viola u. 12.

2/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

6139235

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.09.24.

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.

5

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Virág- és Gazdabolt

címe:

2532 Tokodaltáró, József Attila u. 2386/25.
hrsz.

alapterülete (m2):

40

helyrajzi száma:

2386/25

2/2014
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

18:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

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

2/2014

Szabadon forgalmazható állatgyógyászati készítmények forgalmazása.
KEI/00574-0002/2014. ügyszámú KEM Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
által kiállított engedély.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

2/2014
megnevezés

4

állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik

6

növényvédõ szerek és hatóanyagaik

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

2/2014
megnevezés

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

33

Állatgyógyászati termék

37

Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)
6

43

Emlék- és ajándéktárgy

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Web-Mackó Kft.

címe:

2510 Dorog, Gorkij u. 28.

székhelye:

2510 Dorog, Gorkij u. 28.

1/2015

1109023223

cégjegyzékszáma:

250692449604113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.03.23.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

1/2015

MACKÓ ABC

címe:

Nyitvatartás ideje

2532 Tokodaltáró, József Attila utca 2.

alapterülete (m2):

30

helyrajzi száma:

Hétfõ

05:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

18:00 - ig

Vasárnap

05:00 - tól

18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

1/2015
megnevezés

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

8

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag
7

