Nyilvá tartás bejele téshez kötött kereskedel i tevéke yésgről Kéty

A kereskedő
Nyilvántartásba
vétel száma
neve

I-6/2004.

5-1/2005.

I-1/2008.

1/2010.

4/2012.

Aszmusz Imréné

KÉTYFÉNY
Kereskedelmi és
Szolgálató Kft.

Wolfpék ABC Kft.

Magyar Posta Zrt.

Almási Dorottya

címe/székhelye

7173 Zomba, Dőry Á. u. 19.

7174 Kéty, Rákóczi u. 113/A.

7175 Felsőnána, Petőfi S. u. 3.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

7174 Kéty, Rákóczi u. 120.

A kereskedelmi tevékenység helye

cégjegyszékszáma/vállalkozói
nyilvántartási száma,
kistermelői regisztrációs száma

2260527

17-09-005375

17-09010642

01-10-042463

29619101

statisztikai száma

62654728-5630-231-17

13531010-4711-113-17

25310533-1071-113-17

10901232-5310-114-01

65921120-5610-231-17

címe

mozgóboltnál a
működési terület
és az útvonal
jegyzéke

A kereskedelmi
ÜK és CS esetén
tevékenység
formája
a működési
terület és a
települések
jegyzéke

Rendezvény ill.
utazás időpontja,
helye ill. indulási és
célhelye

Az üzlet
Ker. tev. folyt. haszn.
közlekedési eszköz
(azononosításra
haszn. jelzés)

napi/heti
nyitvatartási
ideje

H-Sz: 6-20
V: 8-20

7174 Kéty, Rákóczi u. 170.

7174 Kéty, Hegedűs Gy. U.

Tolna megy

alapterülete
(m2)

230

az üzlethez
létesített
gépjárm. vár.
helyek száma

gjm. várakozó
helyek telekhat.
mért távolsága

gjm. bárakozó
helyek
elhelyezése

vendégáltó üzlet
befogadó
képessége

30

vásárlók könyve
használatba
vételének
időpontja

termékek megnevezése, sorszáma

24.06.2004

1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 1.3.
Csomagolt kávé,dobozos,ill. palackozott alkoholmentes
és szeszesital
1.9. Édességáru
(csokoládé,desszesrt,nápolyi,
cukorkaáru,előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

bor, sör, pezsgő, köztes
alkoholtermék,

Külön engedély alapján
A kereskedelmi tevékenység
Az egyes kereskedelmi formák és helyek
forgalmazott termékek
szerinti bontásban a folytatni kívánt
kíván-e 22. § (1) köre, megnevezése, a
kereskedelmi tevékenység jellege
bekezdésében külön engedélyt kiállító
(kereskedelmi ügynöki tevékenység,
megkezdésének módosításának megszűnésének
hatóság, a külön
kiskereskedelem, nagykeresekedelem) szeszesital-kimérést meghatározott
időpontja
időpontja
időpontja
engedély
tevékenységet
folytatni

kiskereskedelem

igen

nem

fagylat kész fagylalt
Kerületi Főállatorvos
Bonyhád
- /
.
Érv.: visszavonásig

24.06.2004

nem

friss baromfihús végső
fogyasztőnak helyben
értékesítve
Tolna
Megyei Kormányhivatal
Bonyhádi Járási Hivatala
TO-01I/31/215-2/2015.
Érv.: visszavonásig

19.12.2005

tej, terjtermék,
húskészítmény, pékáru,
mierilt áru, zöldség,
csömülcs, tojás, szárazáru,
állateledel Tm-i MgSZH
Élel.bizt. És Állateü. Ig.
26.1/55-2/2007. számú
engedélye, érv.:
visszavonásig

31.01.2008

55

1. Élelemiszer,1.2. Kávéital, alkoholmentes és
szeszesital, 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.), 9. Villamos háztartási
készülék, 11. Audióvizuális termék, 30. virág és

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,
köztes alkoholtermék

kiskereskedelm

nem

nem

34

1.12. közérzet javító és étrend-kiegészítő termék 7.
Blútor, lakberendezés, háztartási és felsz. 9. Villamos
háztartási készülék 11. Audióvizuális termék 12.
Telekommunikációs cikk 16. könv 17. újság,
napilap, folyóirat, periócikus kiadvány 18. papír- és
írózser, művészeti ellátó cikk 19. Számítógépes
hardver és szoftver termék 27. Játék 28. közérzettel
kapcsolatos nem élelmiszer termék 43. emlék- és
ajándéktárgy 44. Numizmatikai termék 45. kreatívhobby és kekorációs termék

nem

kiskereskedelm

nem

nem

23.02.2010

üzleten kívüli
kereskedelem,
közterületi értékesítés

1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes
ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes ital, 1.4. Cukrászati készítmény,
édesipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé,
desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt
és jégkrém, stb.), 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari
termék,

nem

kiskereskedelem, vendéglátás

nem

nem

2012.07.15..

1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszesital
1.3. Csomagolt kávé,dobozos,ill. palackozott
alkoholmentes és szeszesital
1.9.
Édességáru (csokoládé,desszesrt,nápolyi,
cukorkaáru,előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
1.8. Kenyés és pékárú, sütőipari termék
1.11.
Egyéb élelmiszer (tojás,étolaj,margarin,zsír, olajos és
egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea,
fűszer, ecet, méz,stb.)

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő

kiskereskedelem, vendéglátás

igen

zeneszolgáltatás

28.03.2013

-

kiskereskedelem

nem

-

-

18.12.2001

-

kiskereskedelem

nem

-

-

24.06.2013

bor

kiskereskedelem

igen

-

-

25.07.2014

-

kiskereskedelem

nem

nem

Tel :81/2016. Hatósági
Állatorvos érv.:
2017.04.03.

13.04.2016

H-P: 5-18 Sz: 5WOLFPÉK ÁBC
18 V: zárva

H-P: 8-12.40

1/B/2013

Hano-vill Kft.

7174 Kéty, Szabadság u. 60/B.

17-09-005258

13439107-4321-113-17

7174 Kéty, Petőfi S. u. 76.

-

-

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

H-Cs: 6-22
Sz: 6-02
22

2/B/2013

Turányi Mihály

7192 Szakály, Tanácsköztársaság
útja 116/48

ES-442193

52811502-4778-231-17

7174 Kéty, Dózsa u. 173.

-

-

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

K és P: 9-11 és 1517

PV: 06-

Posta

Koli Csárda

66

Táp és
Takarmánybolt

18

25

28.03.2013

32. Állateledel, takarmány
1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszesital
1.3. Csomagolt kávé,dobozos,ill. palackozott alkoholmentes és
szeszesital
1.4. Cukrászati készítmény,
édesipari termék
1.5. Hús- és hentesáru
1.7. Zöldség- és gyümölcs
1.8.
Kenyér- és pákárú, sütőipari termék
1.9. Édességáru
(csokoládé,desszesrt,nápolyi, cukorkaáru,előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb.)
1.10. Tej, ejtermék
(vaj, sajt, túró, savanyított terjetermék stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás,étolaj,margarin,zsír, olajos és egyéb
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz,stb.)
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék,
lakástextília, stb.)
4. Ruházat (gyermek, női, férfi stb.)
5. Babatermék ( csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk stb.)
6. Lábbeli- és bőráru
7. Bútor, lakberendezés,
háztartási felszerelés, világítástechniakai cikk)
9.
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk
15. Szaniteráru
18. Papír- és írószer,
művészellátó cikk
27. Játékáru
32. Állateledel, takarmány
40. Kegytárgy és
ajándék
43. Emlék- és ajándéktárgy
45.
Kreatív- hobbi és dekorációs termék

3/B/2013

Dobondi Melinda

7174 Kéty, Rákóczi u. 83.

35018499

66437532-4711-231-17

7174 Kéty, Rákóczi u. 83.

-

-

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

H-P: 5-18 és 14-18
Sz: 6-11 és V: 8-11

Linda ABC

36

24.06.2013

1/B/2014.

Magyary-Kossa Zsolt

7064 Gyönk, Táncsics Mihály u.
468.

6258330

54830110-0121-231-17

7174 Kéty, Ódány puszta 0184/2
hrsz.

-

-

közvetlen értékesítés

H-P: 15-16

Ódányi pincészet

30

25.07.2014

59. Egyéb: termelői borkimérés

1/B/2016.

Fábián Béláné

7187 Bonyhád-Majos, XIII. u. 2.

16T0131

13.04.2016

1.10 Tej

Zomba

a Jöt. 3.§ (2) bekezdése
szerinti termékek

annak a ténye, hogy az üzletben
folytatnak-e

93,17

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

7174 Két, Petőfi u. 71.

Orgona söröző

Családi ÁBC

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

7174 Kéty, Rákóczi u. 170.

elnevezése

elárusító tér
nettó
alapterülete

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban

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

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

7174 Kéty, Rákóczi u. 128.

. évtől

mozgóbolt útján
folytatott kereskedelmi
tevékenység

KSP-181

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő

kiskereskedelm

nem

17.04.2018

02.09.2016

27.11.2013

2017.09.30,.

