
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal - Répcelak

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.)



Varga Kálmánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 9653 Répcelak, Bem u. 45

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Bem u. 45

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 84156

statisztikai szám: 535105105211231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.12.01.

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.

Élelmiszer jellegû vegyesüzletÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak,Vörösmarty u. 1

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:30 - ig

05:30 - tól 12:30 - ig

05:30 - tól 12:30 - ig

05:30 - tól 12:30 - ig

05:30 - tól 12:30 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2010

hétfõtõl  péntekig délután  13 órától14 óráig nyiva tart

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

2



Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

Koronczainé Csorba Tünde

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 9653 Répcelak , Petõfi u. 39

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak , Petõfi u. 39

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4324285

statisztikai szám: 533310895540231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1994.09.14.

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.
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RestiÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak , Ady u. 7.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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Németh Miklósné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 9653 Répcelak, Arany J u. 3/c

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Arany J u. 3/c

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3396091

statisztikai szám: 534686645211231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1994.04.19.

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.

VegyeskereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak,Arany J.u. 3/c

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

11:00 - ig

06:30 - tól 11:00 - ig

06:30 - tól 11:00 - ig

06:30 - tól 11:00 - ig

06:30 - tól 11:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2010

Hétfõtõl péntekig  13 órától 17 óráig is nyitva tart.

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám
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Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

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

1.11

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

Bertáné Németh Ilona

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 9375 Répceszemere, Fõ u. 39/c

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Petõfi u. 3

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4397167

statisztikai szám: 630896355221231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.01.19.

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.
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Linde BüféÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Carl von Linde u. 1

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

05:30 - tól 15:00 - ig

05:30 - tól 15:00 - ig

05:30 - tól 15:00 - ig

05:30 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2010

Egyéb nyitvatartás:

Schlenig Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 9653 Répcelak, Csánigi u. 36

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Csánigi u. 36

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4681669

statisztikai szám: 533015325212231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.01.22.

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.
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Illatszer, Dohány, AjándékÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Petõfi u. 63/c/3

alapterülete (m2): 72

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2010

Ebédidõ 12.30-13 óráig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

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

3

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Óra- és ékszer25

Emlék- és ajándéktárgy43
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Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

címe: 9653 Répcelak, Petõfi u. 46

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Petõfi u. 46

1809107285

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139776565211113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.05.15. 2015.07.17.

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.

22.sz. VegyesüzletÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Vörösmarty u. 1

alapterülete (m2): 147

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

05:30 - tól 16:00 - ig

05:30 - tól 16:00 - ig

05:30 - tól 16:00 - ig

05:30 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 11:30 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2010

Hétfõtõl-Péntekig 11:30 - 12:30 Ebédszünet

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám
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Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)5

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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Répcelak és Vidéke kereskedelmi és Szolgáltató kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

címe: 9653 Répcelak, Petõfi u. 46

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Petõfi u. 46

1809107285

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139776565211113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.01.22. 2015.07.17.

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.

Répce ÁruházÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Petõfi u. 48

alapterülete (m2): 617

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 10/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2010

megnevezéssorszám
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Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

5

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

pezsgõ

12



Némethné Horváth Zsuzsanna

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2010neve:

címe: 9665 Vámoscsalád, Fõ u. 73

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9665 Vámoscsalád, Fõ u. 73

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 18851088

statisztikai szám: 601777593212311

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.09.15.

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.

Hársfa kiskocsmaÜzlet elnevezése:

címe: 9665 Vámoscsalád, Fõ u. 71

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 12/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 12/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

pezsgõ

Kocsisné Csuka  Anna

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2010neve:

címe: 9653 Répcelak, Arany J u. 3/b.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Arany J u. 3/b.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 18417682

statisztikai szám: 601268495630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.05.21.

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.
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Nádas KocsmaÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Petõfi S.u.73.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 01:00 - ig

06:30 - tól 01:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 13/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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Kecskés Szabina

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 9653 Répcelak, Petõfi u. 19

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Petõfi u. 19

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 18730280

statisztikai szám: 779111289200231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.15.

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.

Fortunato KávézóÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak,

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

pezsgõ

Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Répcelak

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

címe: 9653 Répcelak, Petõfi u. 46.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Petõfi u. 46.

1809107285

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139776564711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.05.20. 2014.02.18.

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.
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51.sz GazdaboltÜzlet elnevezése:

címe: Répcelak, Petõfi u. 9.

alapterülete (m2): 134

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 16/2010

hétfõtõl péntekig 12-12.30-ig ebédidõ

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 16/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

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

3

állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik4

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6

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

8

III / 2. Egyéb termékkörök 16/2010

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

22

Háztartási tüzelõanyag23

Palackos gáz24

Állateledel, takarmány32
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Állatgyógyászati termék33

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

37

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj

Keszei Zoltánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2010neve:

címe: 9653 Répcelak, Avar u.8/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Avar u.8/a

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4703633

statisztikai szám: 534775385211231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.02.

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.
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Nemzeti DohányboltÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, petõfi u. 61

alapterülete (m2): 8

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
587

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 18/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

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

8

III / 2. Egyéb termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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Keforg Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

címe: 9653 Répcelak, Csánigi u. 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Csánigi u. 8.

1809105559

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 130785132852113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.08.23.

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.

Sport BüféÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak,Petõfi u. 73

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 14:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 21/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

Németh Istvánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

24/2010neve:

címe: 9665 Vámoscsalád, Fõ u. 73.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9665 Vámoscsalád, Fõ u. 73.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 20471399

statisztikai szám: 603527675630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.03.17.

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.
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Hársfa KiskocsmaÜzlet elnevezése:

címe: 9665 Vámoscsalád, Fõ u. 73.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 24/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 24/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 24/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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Hársfa KiskocsmaÜzlet elnevezése:

címe: 9665 Vámoscsalád,Fõ u. 71.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 24/2010

Egyéb nyitvatartás:

Patyi Bálint

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

címe: 9653 Répcelak, Hunyadi u. 40.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Hunyadi u. 40., Hunyadi u. 40.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 22830888

statisztikai szám: 607908244711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.06.

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.
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Répce Euró DiszkontÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 22.

alapterülete (m2): 45

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 10:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

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

3

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

8

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

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

1.11

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

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

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7
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Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Könyv16

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Óra- és ékszer25

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

26

Játékáru27

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

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

37

Fotócikk38

Optikai cikk39

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

RENOVO '82 festék és Épitõanyag kereskedõ Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2011neve:

címe: 9700 Szombathely, Óperint u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9700 Szombathely,Óperint u. 3.

1809109065

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 134901196810113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.16. 2011.06.20.

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.
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RENOVO Festék és Építõanyag KereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Petõfi u. 24

alapterülete (m2): 90

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2011

megnevezéssorszám

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

3

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

8

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2011

megnevezéssorszám

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

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

3

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

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

37
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RENOVO Festék és Építõanyag KereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 9700 Szombathely,

alapterülete (m2): 90

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2011

Egyéb nyitvatartás:

RENOVO Festék ,Építõanyag kereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 9953 Répcelak,Petõfi u. 30.

alapterülete (m2): 90

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2011

megnevezéssorszám

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

3

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

8
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UNISZOV KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2011neve:

címe: 9700 Szombathely, Vasút u.21

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9700  Szombathely                                                            Vasút u.21.

1809101254

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 113027084730113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.09.19. 2013.12.17.

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.

START BenzinkútÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak  Külterület 076/15 hrsz

alapterülete (m2): 250 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig
076/15

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2011

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 4/2011

Jövedéki engedély  Polgármesteri Hivatal Répcelak 575-2/1996

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

22

Palackos gáz24

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj

alkoholtermék

sör

bor

dohánygyártmány
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GROX HUNGÁRIA KERESK  ÉS SZOLG. KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 9653 Répcelak, Petõfi S. u. 84.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653. Répcelak        Petõfi S. u. 52.

1809110010

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 230768974673113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.07.16.

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.

" GROX TÜZÉP "Üzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak Petõfi S. u. 84.

alapterülete (m2): 200 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
Hrsz.330/28

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2012

hétfõtõl péntekig 12.00-13.00ig ebédidõ

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

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

3

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám
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Festék, lakk13

Háztartási tüzelõanyag23

MECSEK FÛSZÉRT ZRT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 7623 Pécs, Megyeri u.59.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

7623 Pécs                                                                             Megyeri u. 59.

0210060013

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 105861384639114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.10.08. 2012.10.25.

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.

221.COOP ABC 2. RépcelakÜzlet elnevezése:

címe: 9653. Répcelak, Ady u. 5.

alapterülete (m2): 110 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

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

1.11

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Lukácsi Ernõné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 9653 Répcelak, Jókai Mór u. 35.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Jókai Mór u. 35.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 31134128

statisztikai szám: 745943915630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.02.21.

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.

Royal SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Petõfi S. u. 63/b/2

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig
449/9/a/1, 449/9/a/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2013

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Kovács Csaba Jánosné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2013neve:

címe: 9653 Répcelak, Csánigi u. 35.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Csánigi u. 35.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3297552

statisztikai szám: 533025955211231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.11.12.

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.
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UNIVERZUMÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Petõfi S. u. 63/b/1

alapterülete (m2): 22

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2013

Hétfõtõl-Péntekig ebédszünet: 12.00-13.00 között

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2013

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2013

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Schleinig Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 9653 Répcelak, Csánigi u. 36.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Csánigi u. 36.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4681669

statisztikai szám: 533015324778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.01.13.

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.

Platán Háztartási DiszkontÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Gyárköz u. 4.

alapterülete (m2): 249

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

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

8
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III / 2. Egyéb termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Egyed Lajosné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 9653 Répcelak, Vörösmarty u. 16.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Vörösmarty u. 16.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6224521

statisztikai szám: 532943885030231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.02.01. 2014.01.20.

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.
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AutóboltÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Vörösmarty u. 16.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

07:30 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

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

8

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

22

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49
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Répcelak Fém Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2014neve:

címe: 9653 Répcelak, Ady u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Ady u. 9.

1809112051

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 248237334677113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.07.02. 2017.09.04.

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.

ÜzletÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Ipari Park 946/4

alapterülete (m2): 2874

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

07:30 - tól 15:30 - ig

07:30 - tól 15:30 - ig

07:30 - tól 15:30 - ig

07:30 - tól 15:30 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
946/4

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

nem veszélyes hulladék7

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám
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Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék57

Könczöl Zsuzsanna ev.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2017neve:

címe: 9653 Répcelak, Hunyadi u. 31.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Hunyadi u. 31.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 51965646

statisztikai szám: 685910074764231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.12.18.

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.

RÉPCE ZOOÜzlet elnevezése:

címe: 9653 Répcelak, Hunyadi u. 31.

alapterülete (m2): 22,68

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2017

H-P 12:00 - 13:00 ebédszünet

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2017

megnevezéssorszám

állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik4

41



III / 2. Egyéb termékkörök 1/2017

megnevezéssorszám

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

26

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Állatgyógyászati termék33

42


