Működési engedélyhez és bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Nagytevel

Nyilvántartási szám: 1/2013.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2013. május 3.
A kereskedő neve: Kelemenné és Társai Bt.
A kereskedő cégjegyzék száma: 19-06-504263
A kereskedő statisztikai száma: 27268896-5630-212-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Nagytevel 053 hrsz.
A telep tulajdonosa: KDT Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvár
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: „Strandi büfé”
alapterülete: 24 m2
nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 9 – 22 óráig, rendezvény ideje alatt 9 – 24 óráig
A kereskedelmi tevékenységek: üzletben folytatott kiskereskedelem
1.1. meleg,- hideg étel
1.2. kávéital, alkoholmentes,- és szeszes ital
1.3. dobozos, illetve palackozott alkoholmentes, - és szeszes ital
1.4. édesipari termék
1.9. édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.)

Nyilvántartási szám: 2/2013.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2013. május 17.
A kereskedő neve: Polgár Bernadett
A kereskedő vállalkozói ig. nyt. száma: 3299509
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Nagytevel 053 hrsz.
A telep tulajdonosa: KDT Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvár
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: -alapterülete: 40 m2

nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 10 – 21 óráig
A kereskedelmi tevékenységek: üzletben folytatott kiskereskedelem
1.1. meleg,- hideg étel
1.2. kávéital, alkoholmentes,- és szeszes ital
1.3. dobozos, illetve palackozott alkoholmentes, - és szeszes ital
1.4. cukrászati készítmények, édesipari termék
1.9. édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.)

Nyilvántartási szám: 1/2014.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (2. új) működési engedély
A bejegyzés időpontja: 2014. június 10.
A kereskedő neve: Présing Tamás
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 12121520
A kereskedő statisztikai száma: 64876209-5610-231-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Nagytevel 053 hrsz.
A telep tulajdonosa: KDT Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvár
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: „Tomi Büfé”
alapterülete: 15 m2
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 10-21 óráig, szombaton és vasárnap 9-22 óráig
vásárlók könyve száma: BF 436221 – BF 436240
használatbavét.időpontja: 2014. június 10.
A kereskedelmi tevékenységek (büfé), üzletben folytatott kiskereskedelem:
1.2. kávéital, alkoholmentes,- és szeszes ital, csapolt sör
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

Nyilvántartási szám: 2/2014.
A bejegyzés oka: régi működési engedély cseréje (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2014. június 13.
A kereskedő neve: Bódai Attila
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 9041244
A kereskedő statisztikai száma: 64180272-5630-231-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Nagytevel, Kossuth u. 60. 148/9. hrsz.
A telep tulajdonosa: Pápa és Vidéke ÁFÉSZ (Pápa, Fő tér 4.)
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: „Öntöde Italbolt”
alapterülete: 161 m2
nyitvatartási ideje: június 10-től augusztus 31-ig: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, vasárnap 6-22
óráig, péntek 6-23 óráig, szombat 6-24 óráig
szeptember 1-től június 9-ig: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 6-9 és 15-21
óráig, péntek 6-9 és 15-22 óráig , szombat 6-22 óráig, vasárnap 6-21 óráig

vásárlók könyve száma: 0120176 - 0120200
használatbavét.időpontja: 2005. február 4.
A kereskedelmi tevékenységek üzletben folytatott kiskereskedelem:
1.2. kávéital, kimért alkoholmentes,- és szeszes ital,
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
1.4. cukrászati készitmény, édesipari termék
1.9. édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.
1.11. egyéb élelmiszer (olajos és egyéb magvak)
Jövedéki termékek kiskereskedelme:
b) alkoholtermék,
c) sör,
d) bor,
e) pezsgő,
f) köztes alkoholtermék

Nyilvántartási szám: 1/2015.
A bejegyzés oka: tevékenység megkezdése (bejelentés-köteles – mozgóbolti - kereskedelmi
tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2015. április 20.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 20.
A kereskedő neve: Kozmoker Kft.
A kereskedő cégjegyzék száma: 19-09-503527
A kereskedő statisztikai száma: 11526560-4641-113-19
A mozgóbolti árusításhoz használt jármű adatai: GYK-548 frsz.-u Nissan Cabstar E tip. jármű
Az árusítás helye és ideje: Nagytevel községben, évi 3 alkalommal (tavasz-nyár-ősz) 1-1-1 napon
A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem)
4. ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)
6. lábbeli,- és bőráru

Nyilvántartási szám: 2/2015.
A bejegyzés oka: tevékenység megkezdése (bejelentés-köteles – mozgóbolti - kereskedelmi
tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2015. július 21.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. július 21.
A bejelentés időtartama: határozatlan
A kereskedő neve: Lichtenstein és Tsa Bt.
A kereskedő cégjegyzék száma: 19-06-506747
A kereskedő statisztikai száma: 21410428-4532-117-19
A mozgóbolti árusításhoz használt jármű adatai: LUN-936 frsz.-ú Fiat Ducato Maxi tip. gépjármű
Az árusítás helye és ideje: Nagytevel községben minden kedden

A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem)
32. állateledel, takarmány

Nyilvántartási szám: 1/2017.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése
A bejegyzés időpontja: 2017. május 31.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2017. május 25.
A kereskedő neve: Kolonics Csaba
A kereskedő vállalkozói ig. nyt. száma: 1743959
A kereskedő statisztikai száma: 53933258-2-19
A kereskedő címe, helyrajzi száma: Nagytevel, Jókai u. 22., 189. hrsz.
A kereskedelmi tevékenységek: üzleten kivüli kiskereskedelem (országos)
9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk

