Dalmand Község Önkormányzata
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
az üzletekről

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

Működési engedéllyel rendelkező üzleteket működtet kereskedők 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 kereskedő

6/2001.
3/2009.
2/2014.
1/2015.

neve:
DOMBÓ-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
címe:

7200 Dombóvár Hunyadi tér 7.

székhelye:

7200 Dombóvár Hunyadi tér 7.
17-10-001228

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

12642416-4711-114-17

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1987.08.05.

módosítása:

megszűnése:

Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlődni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedőhöz tartozik.

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet
Üzlet elnevezése:

59.sz. ABC

címe:

7211 Dalmand, Felszabadulás u.
12.

alapterülete (m2) :

Nyilvántartás ideje

120

helyrajzi száma:

Hétfő

06,00-17:00

Kedd

06,00-17:00

Szerda

06,00-17:00

Csütörtök

06,00-17:00

Péntek

06,00-17:00

Szombat

06,00-11:30

Vasárnap

-

-

Egyéb nyilvántartás:
a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése:
a külön engedélyt kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem nagykereskedelem
kereskedelmi ügynöki tevékenység

III. / 1. Üzletköteles Témakörök
sorszám
2.

megnevezés
a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt.
szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

megnevezés

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

1.7.

Zöldség- és gyümölcs

1.8.

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

1.9.

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 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, fűszer,
ecet, méz, bébiétel stb.)

16.

Könyv

17.

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18.

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)

20.

Illatszer, drogéria

21.

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

23.

Háztartási tüzelőanyag

24.

Palackos gáz

30.

Virág és kertészeti cikk

32.

Emlék- és ajándéktárgy

37.

Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő
anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés,
vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.);

40.

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

45.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

59.

Egyéb (üveg, porcelán)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgő

Dalmand Község Önkormányzata
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
az üzletekről

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

Működési engedéllyel rendelkező üzleteket működtet kereskedők 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 kereskedő

10/1997.

neve:
TÓTH-BAGI LÁSZLÓ
címe:

7211 Dalmand, Felszabadulás u. 29/a.

székhelye:

7211 Dalmand, Felszabadulás u. 29/a.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

52680885-5630-231-17

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.28.

módosítása:

megszűnése:

Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlődni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedőhöz tartozik.

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet
Üzlet elnevezése:

Fagyöngy

címe:

7211 Dalmand, Felszabadulás u.
29/a.

alapterülete (m2) :

Nyilvántartás ideje
Hétfő

09:00-22:00

Kedd

09:00-22:00

Szerda

09:00-22:00

Csütörtök

09:00-22:00

Péntek

09:00-22:00

Szombat

09:00-22:00

Vasárnap

09:00-22:00

160

helyrajzi száma:

Egyéb nyilvántartás:
Befogadóképesség: 60 fő
Szeszesital kimérés: van
Zeneszolgáltatás: nincs
Műsoros est: nincs
Szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék: nincs
külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése:
külön engedélyt kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:
A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem nagykereskedelem
kereskedelmi ügynöki tevékenység

III. / 1. Üzletköteles Témakörök
sorszám

megnevezés

1.

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

megnevezés

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3.

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

1.4.

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9.

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

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgő

Dalmand Község Önkormányzata
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
az üzletekről

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

Működési engedéllyel rendelkező üzleteket működtet kereskedők 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 kereskedő

9/1997.

neve:
ORBÁN LÁSZLÓ
címe:

7211 Dalmand, Ady u. 19.

székhelye:

7211 Dalmand, Ady u. 19.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

52677436-5630-231-17

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.22.

módosítása:

megszűnése:

Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlődni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedőhöz tartozik.

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet
Üzlet elnevezése:
címe:

alapterülete (m2) :

Presszó

Nyilvántartás ideje
Hétfő

08:00-:20:00

Kedd

08:00-:20:00

Szerda

08:00-:20:00

Csütörtök

08:00-:20:00

Péntek

08:00-:20:00

Szombat

08:00-:20:00

Vasárnap

08:00-:20:00

7211 Dalmand, Hősök tere 6.

120

helyrajzi száma:

-

Egyéb nyilvántartás:
Befogadóképesség: 50 fő
Szeszesital kimérés: van
Zeneszolgáltatás: nincs
Műsoros est: nincs
Szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék: nincs
külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése:
külön engedélyt kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:
A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem nagykereskedelem
kereskedelmi ügynöki tevékenység

III. / 1. Üzletköteles Témakörök
sorszám

megnevezés

1.

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

megnevezés

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3.

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

1.4.

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9.

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

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgő

Dalmand Község Önkormányzata
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
az üzletekről

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

Működési engedéllyel rendelkező üzleteket működtet kereskedők 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 kereskedő

4/1991.

neve:
Sajgó Csaba
címe:

7211 Dalmand, Felszabadulás út 7.

székhelye:

7211 Dalmand, Felszabadulás út 7.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

156137

52738074-4711-114-17

kistermelő regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1991. 06.11.

módosítása: 4/1997.
2/2001.

megszűnése:

Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlődni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedőhöz tartozik.

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet
Üzlet elnevezése:

Szivárvány ABC

címe:

7211 Dalmand, Felszabadulás u.
7.

2

alapterülete (m ) :

Nyilvántartás ideje

46

helyrajzi száma:

Hétfő

06:00-12:00

14:00-18:00

Kedd

06:00-12:00

14:00-18:00

Szerda

06:00-12:00

14:00-18:00

Csütörtök

06:00-12:00

14:00-18:00

Péntek

06:00-12:00

14:00-18:00

Szombat

06:00-12:00

14:00-18:00

Vasárnap

-

-

Egyéb nyilvántartás:
a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése:
a külön engedélyt kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem nagykereskedelem
kereskedelmi ügynöki tevékenység

III. / 1. Üzletköteles Témakörök
sorszám
2.

megnevezés
a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt.
szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

megnevezés

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

1.7.

Zöldség- és gyümölcs

1.8.

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

1.9.

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 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, fűszer,
ecet, méz, bébiétel stb.)

18.

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)

20.

Illatszer, drogéria

21.

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

59.

Egyéb (üveg, porcelán)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgő

Dalmand Község Önkormányzata
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
az üzletekről

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

Működési engedéllyel rendelkező üzleteket működtet kereskedők 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 kereskedő

8/1997.

neve:
Horváth János
címe:

7212 Kocsola, Iskola u. 11.

székhelye:

7212 Kocsola, Iskola u. 11.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

52910223-4711-114-17

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997. 06.22.

módosítása: 2/2001.

megszűnése:

Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlődni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedőhöz tartozik.

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet
Üzlet elnevezése:

Vegyesbolt

Nyilvántartás ideje

7211 Dalmand, Kossuth u. 1.

címe:

2

alapterülete (m ) :

29

helyrajzi száma:

Hétfő

06:00-14:00

Kedd

06:00-14:00

Szerda

06:00-14:00

Csütörtök

06:00-14:00

Péntek

06:00-14:00

Szombat

06:00-10:00

Vasárnap

-

-

Egyéb nyilvántartás:
a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése:
a külön engedélyt kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem nagykereskedelem
kereskedelmi ügynöki tevékenység

III. / 1. Üzletköteles Témakörök
sorszám

megnevezés

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

megnevezés

1.3.

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

1.4.

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7.

Zöldség- és gyümölcs

1.8.

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

1.9.

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 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, fűszer,
ecet, méz, bébiétel stb.)

18.

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)

20.

Illatszer, drogéria

21.

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

59.

Egyéb (üveg, porcelán)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgő

Dalmand Község Önkormányzata
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
az üzletekről

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

Működési engedéllyel rendelkező üzleteket működtet kereskedők 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 kereskedő
neve:
Kovács Attila

1/2012.

címe:

7200 Dombóvár, Gólyavár 1.

székhelye:

7200 Dombóvár, Gólyavár 1.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

30575748

78142398-4721-231-17

kistermelő regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.12.05.

módosítása:

megszűnése:

Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlődni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedőhöz tartozik.

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet
Üzlet elnevezése:

Zöldségbolt

címe:

7211 Dalmand, Felszabadulás u.
13.

2

alapterülete (m ) :

Nyilvántartás ideje

28

helyrajzi száma:

Hétfő

10:00-17:00

Kedd

-

Szerda

06:30-17:00

Csütörtök

-

Péntek

06:30-17:00

Szombat

-

Vasárnap

-

-

Egyéb nyilvántartás:
külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése:
külön engedélyt kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem nagykereskedelem
kereskedelmi ügynöki tevékenység

III. / 1. Üzletköteles Témakörök
sorszám

megnevezés

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

megnevezés

1.3.

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

1.7.

Zöldség- és gyümölcs

1.9.

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

1.11.

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

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

Dalmand Község Önkormányzata
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
az üzletekről

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

Működési engedéllyel rendelkező üzleteket működtet kereskedők 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 kereskedő
neve:

Fehér Tiborné

5/1997.

címe:

7211 Dalmand, Alsóleperd

székhelye:

7211 Dalmand, Alsóleperd

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

52912579-4711-114-17

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelő regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.06.09.

módosítása: 1/2001.

megszűnése:

Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlődni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedőhöz tartozik.

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet
Üzlet elnevezése:
címe:

alapterülete (m2) :

Élelmiszerüzlet

Nyilvántartás ideje

7211 Dalmand, .Alsóleperd
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helyrajzi száma:

Hétfő

06:30-11:00

14:30-17:00

Kedd

06:30-11:00

14:30-17:00

Szerda

06:30-11:00

14:30-17:00

Csütörtök

06:30-11:00

14:30-17:00

Péntek

06:30-11:00

14:30-17:00

Szombat

06:30-10:00

Vasárnap

-

-

Egyéb nyilvántartás:
a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése:
a külön engedélyt kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem nagykereskedelem
kereskedelmi ügynöki tevékenység

III. / 1. Üzletköteles Témakörök
sorszám

megnevezés

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

megnevezés

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

1.7.

Zöldség- és gyümölcs

1.8.

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

1.9.

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 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, fűszer,
ecet, méz, bébiétel stb.)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgő

