
Községi Önkormányzat Balatonendréd
............................................................................................

önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS

a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző.

Működési engedéllyel rendelkező üzleteket működtető
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
I. A kereskedő
száma

neve:
Balaton-Coop
Kereskedelmi
Zrt

1/2010

címe:
8613
Balatonendréd,
Fő u.98.

székhelye:
8600 Siófok,
Dózsa Gy.u.25

cégjegyzékszáma:
statisztikai
szám: 118206064711114

vállalkozói nyilvántartási száma: 20/2004

kistermelő regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: 2004.04.14. módosítása: megszűnése:

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

kereskedőhöz tartozik.

II. M űködési engedéllyel rendelkező üzlet 1/2010

Üzlet elnevezése: Coop ÁBC
Nyitvatartás
ideje

Hétfő 6:30 - tól 18:00 - ig

címe:
8613
Balatonendréd, F ő
utca 98.

Kedd 6:30 - tól 18:00 - ig

Szerda 6:30 - tól 18:00 - ig

Csütörtök 6:30 - tól 18:00 - ig

alapterülete (m2): 100

Péntek 6:30 - tól 18:00 - ig

Szombat 6:30 - tól 12:00 - ig
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helyrajzi száma:

Vasárnap - tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2010

sorszám megnevezés

1 dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2010

sorszám megnevezés

2

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

1.8
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

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

3

Nyilvántartás
I. A kereskedő
száma
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neve: Vidák József 2/2010

címe:
8613
Balatonendréd,
Árpád u.10.

székhelye:
8613
Balatonendréd,
Árpád u.10.

cégjegyzékszáma:
statisztikai
szám: 509840354321231

vállalkozói nyilvántartási száma: 5497019

kistermelő regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: 2007.07.12. módosítása: megszűnése:

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

kereskedőhöz tartozik.

II. M űködési engedéllyel rendelkező üzlet 2/2010

Üzlet elnevezése: Horgász Söröző
Nyitvatartás
ideje

Hétfő 6:00 - tól 22:00 - ig

címe:
8613
Balatonendréd,
Árpád u.10.

Kedd 6:00 - tól 22:00 - ig

Szerda 6:00 - tól 22:00 - ig

Csütörtök 6:00 - tól 22:00 - ig

alapterülete (m2): 25

Péntek 6:00 - tól 22:00 - ig

Szombat 6:00 - tól 22:00 - ig

helyrajzi száma:

Vasárnap 6:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2010

sorszám megnevezés

1 dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

sorszám megnevezés

4

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,
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előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém
stb)

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgő

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Nyilvántartás
I. A kereskedő
száma

neve:
Aladicsné
Györe Krisztina

3/2010

címe:
8613
Balatonendréd,
Ady E.u.8.

székhelye:
8613
Balatonendréd,
Ady E.u.8.

cégjegyzékszáma:
statisztikai
szám:

vállalkozói nyilvántartási száma: 11/2000

kistermelő regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: 2000.10.20. módosítása: megszűnése:

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

kereskedőhöz tartozik.

5

II. M űködési engedéllyel rendelkező üzlet
3/2010

Üzlet elnevezése: Vegyesbolt
Nyitvatartás
ideje

Hétfő 6:30 - tól 18:00 - ig

címe:
8613
Balatonendréd,
Ady E.u.8.

Kedd 6:30 - tól 18:00 - ig

Szerda 6:30 - tól 18:00 - ig

alapterülete (m2): 20 Csütörtök 6:30 - tól 18:00 - ig

Péntek 6:30 - tól 18:00 - ig

Szombat 6:30 - tól 12:00 - ig

helyrajzi száma: Vasárnap - tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

kiskereskedelem nagykereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2010

sorszám megnevezés
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1 dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2010

sorszám megnevezés

1.3

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

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)

24 Palackos gáz

6

Nyilvántartás
I. A kereskedő
száma

neve:
Aladicsné
Györe Krisztina

4/2010

címe:
8613
Balatonendréd,
Ady E.u.8.

székhelye:
8613
Balatonendréd,
Ady E.u.8.

cégjegyzékszáma:
statisztikai
szám:

vállalkozói nyilvántartási száma: 18/2002

kistermelő regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: 2002.12.23. módosítása: megszűnése:

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

kereskedőhöz tartozik.

II. M űködési engedéllyel rendelkező üzlet 4/2010

Üzlet elnevezése: Italbolt
Nyitvatartás
ideje

Hétfő 11:00 - tól 22:00 - ig
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címe:
8613
Balatonendréd,
Ady E.u.8.

Kedd 11:00 - tól 22:00 - ig

Szerda 11:00 - tól 22:00 - ig

Csütörtök 11:00 - tól 22:00 - ig

alapterülete (m2): 20

Péntek 11:00 - tól 22:00 - ig

Szombat 11:00 - tól 22:00 - ig

helyrajzi száma:

Vasárnap 11:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2010

sorszám megnevezés

1 dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2010

sorszám megnevezés

7

1.2
Kávéital,
alkoholmentes- és
szeszes ital

1.3

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

1.9

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgő

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

I. A kereskedő Nyilvántartás
száma

neve:
Magyar Posta
Zrt.

1/2011

címe:
8613
Balatonendréd,
Szabadság u.3.

székhelye:
1138 Budapest,
Dunavirág u.
2-6

cégjegyzékszáma: 0110042463 statisztikai
szám: 109012325310114

vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:
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I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: 2011.10.01. módosítása: megszűnése:

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

kereskedőhöz tartozik.

8

II. M űködési engedéllyel rendelkező üzlet
1/2011

Üzlet elnevezése:
Balatonendréd
Postabolt

Nyitvatartás
ideje

Hétfő 08:00 - tól 16:00 - ig

címe:
8613
Balatonendréd,
Szabadság u.3.

Kedd 08:00 - tól 16:00 - ig

Szerda 8:00 - tól 16:00 - ig

alapterülete (m2): 55 Csütörtök 8:00 - tól 16:00 - ig

Péntek 8:00 - tól 16:00 - ig

Szombat - tól - ig

helyrajzi száma: 442 Vasárnap - tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem nagykereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2011

sorszám megnevezés

1 dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2011

sorszám megnevezés

1.3

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

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)

1.12

Közérzetjavító és
étrend-kiegészítő
termék
(gyógynövény,
biotermék, testépítő
szer stb)

7

Bútor,
lakberendezés,
háztartási
felszerelés,
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világítástechnikai
cikk

9
Villamos háztartási
készülék és
villamossági cikk

11

Audiovizuális
termék (zenei- és
videó felvétel, CD,
DVD stb)

12
Telekommunikációs
cikk

16 Könyv

17

Újság, napilap,
folyóirat,
periodikus
kiadvány

18

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

19
Számítógépes
hardver- és
szoftver termék

9

20 Illatszer, drogéria

26

Sportszer,
sporteszköz
(horgászfelszerelés,
kempingcikk,
csónak, kerékpár és
alkatrész, tartozék,

lovas felszerelés, kiegészítők stb)

27 Játékáru

Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő,
hallókészülék, ortopéd cipő,

28 mankó stb)

Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer,
termésnövelő anyag, a

37

tevékenységhez
szükséges eszköz,
kisgép
(pincegazdasági
felszerelés,
vetőmag, tápszer,

kötözőfonal, zsineg stb)

43
Emlék- és
ajándéktárgy

44
Numizmatikai
termék

45
Kreatív-hobbi és
dekorációs termék

10
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