Borsodszirák Községi Önkormányzat
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

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.)

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pálvölgyi Pálné

címe:

3796 Borsodszirák Rákóczi u. 69., 3796 Borsodszirák, Rákóczi u. 69.

székhelye:

3796 Borsodszirák Rákóczi u. 69.,

1/2010

cégjegyzékszáma:

602865274711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-554961

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Mi Kéne? Vegyesbolt

címe:

3796 Borsodszirák Állomás u. 31.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

1/2010
Nyitvatartás ideje

20
278

Hétfõ

05:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

05:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám

1/2010
megnevezés

1

dohánytermékek

2

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények

8

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag
2

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Orosz Istvánné

címe:

3796 Borsodszirák, Alkotmány út 52.

székhelye:

3796 Borsodszirák Alkotmány u. 52.

2/2010

cégjegyzékszáma:

453586944711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-324197

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.15.

módosítása:

megszûnése:

2008.10.31.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

MINI ABC

címe:

3796 Borsodszirák, Alkotmány út 52.

alapterülete (m2):

2/2010
Nyitvatartás ideje

20

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

12:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

12:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

3

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Ambrus István

címe:

3796 Borsodszirák, Rákóczi út 71.

székhelye:

3796 Borsodszirák, Rákóczi út 71.

3/2010

cégjegyzékszáma:

452607604711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-324457

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.28.

módosítása:

megszûnése:

2009.06.22.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Élelmiszer-Vegyesbolt

címe:

3796 Borsodszirák, Rákóczi út 1/A.

alapterülete (m2):

3/2010
Nyitvatartás ideje

28

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

4

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Barát Lajosné

címe:

3796 Borsodszirák, Állomás út 54.

székhelye:

3796 Borsodszirák, Állomás út 54.

4/2010

cégjegyzékszáma:

450045775610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-324218

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.12.

módosítása:

megszûnése:

2008.11.18.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Fagyizó

címe:

3796 Borsodszirák, Állomás út 54.

alapterülete (m2):

4/2010
Nyitvatartás ideje

9

helyrajzi száma:

Hétfõ

12:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

12:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

12:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

12:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

12:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

12:00 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

12:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A mozgóbolt minden év április 1. napjától szeptember 30. napjáig árusíthat.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

5

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SZIRÁK-PREVENT Kft.

címe:

3796 Borsodszirák, Petõfi u. 43.

székhelye:

3796 Borsodszirák, Petõfi u. 43.

5/2010

0509002577

cégjegyzékszáma:

110665234221113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.12.18.

módosítása:

megszûnése:

2000.12.20.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Üzemanyagtöltõ Állomás

címe:

3796 Borsodszirák, Petõfi út 43.

alapterülete (m2):

5/2010
Nyitvatartás ideje

8

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:30 - tól

14:30 - ig

Kedd

06:30 - tól

14:30 - ig

Szerda

06:30 - tól

14:30 - ig

Csütörtök

06:30 - tól

14:30 - ig

Péntek

06:30 - tól

14:30 - ig

Szombat

06:30 - tól

14:30 - ig

Vasárnap

06:30 - tól

14:30 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

6

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

AL-KO TECHNIC Ker. és Szolg. Bt.

címe:

3796 Borsodszirák, Rákóczi út 46.

székhelye:

3796 Borsodszirák, Rákóczi út 46.
0506015004

cégjegyzékszáma:

6/2010

221234534332212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.08.01.

módosítása:

megszûnése:

2008.10.07.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

ITALBOLT

címe:

3796 Borsodszirák, Fõ út 2.

alapterülete (m2):

6/2010
Nyitvatartás ideje

42

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:30 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:30 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:30 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:30 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:30 - tól

23:00 - ig

Szombat

06:30 - tól

23:00 - ig

Vasárnap

06:30 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

7

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Asztalos László

címe:

3796 Borsodszirák, Állomás u. 25.

székhelye:

3796 Borsodszirák, Állomás u. 25.

7/2010

cégjegyzékszáma:

647921034711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-324315

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.08.08.

módosítása:

megszûnése:

2009.02.04.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Élelmiszer-vegyesbolt

címe:

3796 Borsodszirák, Állomás út 20/A.

alapterülete (m2):

7/2010
Nyitvatartás ideje

16

helyrajzi száma:

Hétfõ

05:00 - tól

11:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

11:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

11:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

11:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

11:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

8

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bódva-Coop Kereskedelmi Zrt.

címe:

3780 Edelény, Antal György út 26-28.

székhelye:

3780Edelény Antal György Út 26-28.
0510000333

cégjegyzékszáma:

8/2010

118716644711114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.01.23.

módosítása:

megszûnése:

2007.10.15.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

5. számú ÉLELMISZERBOLT

címe:

3796 bORSODSZIRÁK, fÕ ÚT 2.

alapterülete (m2):

8/2010
Nyitvatartás ideje

42

helyrajzi száma:

Hétfõ

- tól

Kedd

06:15 - tól

13:30 - ig

- ig

Szerda

06:15 - tól

14:30 - ig

Csütörtök

06:15 - tól

14:30 - ig

Péntek

06:15 - tól

14:30 - ig

Szombat

06:15 - tól

10:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

hétfõn és vasárnap ZÁRVA

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

9

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szabóné Szalóczy Szilvia

címe:

3796 Borsodszirák, Alkotmány út 2.

székhelye:

3796 Borsodszirák, Alkotmány út 2.

cégjegyzékszáma:

9/2010

649502954719231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-324070

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.02.01.

módosítása:

megszûnése:

2009.02.04.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

100 Forintos Bolt és Diszkont

címe:

3796 Borsodszirák, Állomás út 8.

alapterülete (m2):

9/2010
Nyitvatartás ideje

18

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

12.00-tõl 14.00-ig ebédszünet.
Szombaton és vasárnap zárva.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

10

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pig-Plus Mezõgazdasági és Szolgáltató Kft.

címe:

3532 Miskolc, Tátra út 40.

székhelye:

3532 Miskolc, Tátra út 40.
0509009093

cégjegyzékszáma:

10/2010

126945230146113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.10.02.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

TERMÉNY-TÁP BOLT

címe:

3796 Borsodszirák, Állomás út 20/A.

10/2010
Nyitvatartás ideje
Hétfõ

07:00 - tól

09:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

09:00 - ig

Szerda
alapterülete (m2):

24,5

helyrajzi száma:

- tól

- ig

Csütörtök

07:00 - tól

09:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

09:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

És délután 14.00-tõl 16.00-ig a megadott napokon.
Szerdán és Vasárnap ZÁRVA.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

11

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Korbély Imréné

címe:

3525 Miskolc, Dóczy József út 10.

székhelye:

3525 Miskolc, Dóczy József út 10.

11/2010

cégjegyzékszáma:

641826214711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-148664

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.02.23.

módosítása:

megszûnése:

2009.06.23.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

FÓKUSZ PRESSZÓ

címe:

3796 Borsodszirák, Állomás u. 11.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

11/2010
Nyitvatartás ideje

98
222

Hétfõ

08:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

23:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

23:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

12

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kórik Sándor

címe:

3796 Borsodszirák, Petõfi út 17.

székhelye:

3796 Borsodszirák, Petõfi út 17.

12/2010

cégjegyzékszáma:

766729924632231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-324356

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.03.26.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

KÓRIK HÚS NAGYKERESKEDELMI
VÁLLALKOZÁS

címe:

3796 Borsodszirák, Petõfi út 17.

alapterülete (m2):

18

helyrajzi száma:

12/2010
Nyitvatartás ideje
Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

- tól

- ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Állandó jelleggel nyitva tartó üzlet.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bónizs Istvánné

címe:

3796 Borsodszirák, Petõfi S. u. 10.

székhelye:

3796 Borsodszirák, Petõfi S. u. 10.

13/2010

cégjegyzékszáma:

448140365630231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-179030

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.28.

módosítása:

megszûnése:

2008.10.07.

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Állomás Kocsma

címe:

3796 Borsodszirák, Állomás út 31.

alapterülete (m2):

13/2010
Nyitvatartás ideje

32

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

23:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

23:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MAL-KER Bt.

címe:

3780 Edelény, Antal Gy. u. 54.

székhelye:

3780 Edelény Antal Gy. u. 54.

14/2010

0506005059

cégjegyzékszáma:

212957065630212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.15.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

SÖRUDVAR

címe:

3796 Borsodszirák, Rákóczi út 59.

alapterülete (m2):

14/2010
Nyitvatartás ideje

20

helyrajzi száma:

Hétfõ

09:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magyar Posta Rt. Miskolci Igazgatósága

címe:

3546 Miskolc, Kazinczy u. 16.

székhelye:

3546 Miskolc, Kazinczy u. 16.
0110042463

cégjegyzékszáma:

15/2010

109012325310114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.19.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

POSTA

címe:

3796 Borsodszirák, Állomás u. 2.

alapterülete (m2):

15/2010
Nyitvatartás ideje

20

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Szombaton és vasárnap ZÁRVA.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem
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