Bögöte Község Önkormányzata

NYILVÁNTARTÁS
a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

A nyilvántartás vezetése a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6/G. § -a, valamint a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdése alapján kötelező.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: jegyző

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:

4/1997

Magyar Posta Zrt.

címe:

1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.

székhelye:

1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.

cégjegyzék száma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartás száma:

--

kistermelő regisztrációs száma:

--

10901232 6411 114 01

I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.25.

módosítása:

megszűnése:

--

--

II/1. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege
Kiskereskedelem (Kertv. 2. §. 13. pont)

Igen

Nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18. pont)

--

III. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
III/1. Üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján
sorszám
megnevezés
---

III/2. Egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján
sorszám
16.
17.
43.

megnevezés
Könyv
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
Emlék- és ajándéktárgy

III/3. a III/2-ből a Jöt. 3. §. (2) bekezdés szerinti termékek megnevezése
megnevezés
--

III/2. Üzletek
Üzlet elnevezése:

Postashop

Alapterülete (m2)

19
9675 Bögöte, Szabadság u. 49.

Címe, helyrajzi száma

Egyéb nyitva tartás:
--

-Ha az üzletben külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre,
megnevezése, a külön engedélyt kiállító hatóság
és a külön engedély száma, hatálya

Nyitvatartási ideje
8.00
10.45
8.00
10.45
8.00
10.45
8.00
10.45
8.00
10.45
-----

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:

Hajcser Tiborné

címe:

9675 Bögöte, Szabadság u. 26.

székhelye:

9675 Bögöte, Szabadság u. 26.

cégjegyzék száma:

16/2002; 1/2016

statisztikai szám:

--

vállalkozói nyilvántartás száma:

ES-478266

kistermelő regisztrációs száma:

--

53531980

I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.02.19.

módosítása:

2018.12.01.

megszűnése:

--

II/1. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege
Kiskereskedelem (Kertv. 2. §. 13. pont)

Igen

Nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18. pont)

--

III. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
III/1. Üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján
sorszám
megnevezés

III/2. Egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján
sorszám
1.
1.2
1.3
a
b

megnevezés
Élelmiszer
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital
Alkoholtermék
Sör

c
d
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
3.

5.
18.
20.
21.
24.
30.
32.

Bor
Pezsgő
Cukrászati készítmény, édesipari termék
(Hűtést igénylő cukrászati készítmények esetén külön engedély szükséges!)
Hús- és hentesáru
Zöldség- gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb.)
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
(VA-04/ÉBÁ/530-2/2016. számú külön engedély szerint!)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,
cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
(Békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga esetén külön engedély
szükséges!)
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék,
testépítő szer stb.)
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília,
ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és
szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb
stb.)
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,
babaágy, babaápolási cikk stb.)
Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)
Illatszer
Háztartási tisztítószer, vegyi áru
Palackos gáz
Virág és kertészeti cikk
Állateledel, takarmány

III/3. a III/2-ből a Jöt. 3. §. (2) bekezdés szerinti termékek megnevezése
megnevezés
Alkohol

III/2. Üzletek

Üzlet elnevezése:

Alapterülete (m2)

Vegyesbolt

Nyitvatartási ideje
6.00
9.00
Hétfő
16.00
18.00
6.00
9.00
Kedd
16.00
18.00
Szerda
6.00
9.00

31
Csütörtök
Péntek
Címe, helyrajzi száma

9675 Bögöte, Szabadság u. 26.

Szombat
Vasárnap

16.00
6.00
16.00
6.00
16.00
6.00
-7.00

18.00
9.00
18.00
9.00
18.00
9.00
-8.00

Egyéb nyitva tartás:
--

1.10
Ha az üzletben külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre,
megnevezése, a külön engedélyt kiállító hatóság
és a külön engedély száma, hatálya

Tej, tejtermék

Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
VA-04/ÉBÁ/530-2-/2016.

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:

Teke Jenő Ferenc

címe:

9675 Bögöte, Szabadság u. 56.

székhelye:

9675 Bögöte, Szabadság u. 56.

cégjegyzék száma:

17/2002

statisztikai szám:

--

vállalkozói nyilvántartás száma:

EV-680232

kistermelő regisztrációs száma:

--

62538521

I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.03.01.

módosítása:

--

megszűnése:

--

II/1. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege
Kiskereskedelem (Kertv. 2. §. 13. pont)

Igen

Nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18. pont)

--

III. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
III/1. Üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján
sorszám
megnevezés
2.
Dohányáru

III/2. Egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján
sorszám
1.3
1.5
1.7
1.8
1.9

megnevezés
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital
Hentesáru
Zöldség- gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru

1.10
1.11
18.
20.
21.

Tej, tejtermék
Egyéb élelmiszer
Papír- és írószer
Illatszer
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III/3. a III/2-ből a Jöt. 3. §. (2) bekezdés szerinti termékek megnevezése
megnevezés
Dohány
Alkohol

III/2. Üzletek
Üzlet elnevezése:

Vegyesbolt

Alapterülete (m2)

9675 Bögöte, Szabadság u. 48.
Címe, helyrajzi száma

Egyéb nyitva tartás:
--

-Ha az üzletben külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre,
megnevezése, a külön engedélyt kiállító hatóság
és a külön engedély száma, hatálya

Nyitvatartási ideje
6.00
17.00
6.00
17.00
6.00
17.00
6.00
17.00
6.00
17.00
6.00
13.00
6.00
9.00

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:

Teke Jenő

címe:

9675 Bögöte, Szabadság u. 56.

székhelye:

9675 Bögöte, Szabadság u. 56.

cégjegyzék száma:

18/2002

statisztikai szám:

--

vállalkozói nyilvántartás száma:

EV-680231

kistermelő regisztrációs száma:

--

53435183

I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.03.01.

módosítása:

--

megszűnése:

--

II/1. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege
Kiskereskedelem (Kertv. 2. §. 13. pont)

Igen

Nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18. pont)

--

III. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
III/1. Üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján
sorszám
megnevezés
---

III/2. Egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján
sorszám
1.8

megnevezés
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

III/3. a III/2-ből a Jöt. 3. §. (2) bekezdés szerinti termékek megnevezése
megnevezés
--

III/2. Üzletek
Üzlet elnevezése:

Teke Pékség

Alapterülete (m2)

9675 Bögöte, Szabadság u. 53.
Címe, helyrajzi száma

Egyéb nyitva tartás:
--

-Ha az üzletben külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre,
megnevezése, a külön engedélyt kiállító hatóság
és a külön engedély száma, hatálya

Nyitvatartási ideje
---------------

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:

Baumgartner Gábor

címe:

9675 Bögöte, Kossuth L. u. 7.

székhelye:

9675 Bögöte, Kossuth L. u. 7.

cégjegyzék száma:

1/2005

statisztikai szám:

--

vállalkozói nyilvántartás száma:

ES-071196

kistermelő regisztrációs száma:

--

64334835

I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.08.16.

módosítása:

--

megszűnése:

--

II/1. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege
Kiskereskedelem (Kertv. 2. §. 13. pont)

Igen

Nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18. pont)

--

III. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
III/1. Üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján
sorszám
megnevezés
2.
Dohányáru

III/2. Egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján
sorszám
1.2
1.3
1.9

megnevezés
Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital
Édességáru

III/3. a III/2-ből a Jöt. 3. §. (2) bekezdés szerinti termékek megnevezése
megnevezés
Dohány
Alkohol

III/2. Üzletek
Üzlet elnevezése:

Italbolt

Alapterülete (m2)

228,64
9675 Bögöte, Szabadság u. 48.

Címe, helyrajzi száma

Egyéb nyitva tartás:
--

-Ha az üzletben külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre,
megnevezése, a külön engedélyt kiállító hatóság
és a külön engedély száma, hatálya

Nyitvatartási ideje
14.00
22.00
14.00
22.00
14.00
22.00
14.00
22.00
14.00
23.00
9.00
24.00
9.00
23.00

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

I. A kereskedő

Nyilvántartás száma

neve:

Nagy Barnabás

címe:

9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 62.

székhelye:

9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 62.

cégjegyzék száma:

1/2008

statisztikai szám:

--

vállalkozói nyilvántartás száma:

ES-429624

kistermelő regisztrációs száma:

--

61753192 5530 231 18

I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.01.15.

módosítása:

megszűnése:

--

--

II/1. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege
Kiskereskedelem (Kertv. 2. §. 13. pont)

Igen

Nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18. pont)

--

III. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
III/1. Üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján
sorszám
megnevezés
---

III/2. Egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján
sorszám
21.10
41.00

megnevezés
Melegkonyhás vendéglátó üzlet
Szállodai szolgáltatás

III/3. a III/2-ből a Jöt. 3. §. (2) bekezdés szerinti termékek megnevezése
megnevezés
Alkohol

III/2. Üzletek
Üzlet elnevezése:

Patyi Étterem és Hotel

Alapterülete (m2)

140

Címe, helyrajzi száma

9675 Bögöte 037/11 hrsz. és
037/12 hrsz.
Egyéb nyitva tartás:

--

-Ha az üzletben külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre,
megnevezése, a külön engedélyt kiállító hatóság
és a külön engedély száma, hatálya

Nyitvatartási ideje
8.00
21.00
8.00
21.00
8.00
21.00
8.00
21.00
8.00
21.00
8.00
21.00
8.00
21.00

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

I. A kereskedő

MEGSZŰNT!

neve:

MOL NYRT.

címe:

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

székhelye:

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

cégjegyzék száma:

Nyilvántartás száma
1/2016.

statisztikai szám:

01-10-041683

vállalkozói nyilvántartás száma:

--

kistermelő regisztrációs száma:

--

10625790-2320-114-01

I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.10.06.

módosítása:

megszűnése:

--

2017.04.27.

II/1. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege
Kiskereskedelem (Kertv. 2. §. 13. pont)

Igen

Nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18. pont)

--

III. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
III/1. Üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján
sorszám
megnevezés
20.
Illatszer, drogéria
21.
Háztartási tisztítószer, vegyi áru
22.
Gépjármű-kenőanyag, - hűtőanyag és adalékanyag

III/2. Egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján
sorszám

megnevezés

III/3. a III/2-ből a Jöt. 3. §. (2) bekezdés szerinti termékek megnevezése
megnevezés

III/2. Üzletek
Üzlet elnevezése:

MOL Töltőállomás

Alapterülete (m2)

40
9675 Bögöte 037/9 hrsz.

Címe, helyrajzi száma

Egyéb nyitva tartás:
--

-Ha az üzletben külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre,
megnevezése, a külön engedélyt kiállító hatóság
és a külön engedély száma, hatálya

Nyitvatartási ideje
6.00
18.00
6.00
18.00
6.00
18.00
6.00
18.00
6.00
18.00
--7.00
17.00

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

