Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (X.10.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.
A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Porel Melinda Hajnalka

2/2015

címe:

8300 Tapolca , Táncsics M. u. 5.

székhelye:

8300 Tapolca , Táncsics M. u. 5.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

66767190139

38800144

vállalkozói nyilvántartási száma:

667671905610231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy

hrsz.: 85/4

elnevezése: Nádas Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.04.27.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 4

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.04.27.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

2

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Karle László

címe:

2314 Halásztelek, Katona József u. 99.

székhelye:

2314 Halásztelek, Katona József u. 99.
8354710629

azonosító száma:

3/2015

cégjegyzékszáma:

adószáma:

00000000100

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy

hrsz.: 2708

elnevezése: Virág Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.05.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

3/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.05.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

3

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Németh Ildikó

címe:

8872 Muraszemenye , Mise u. 000110/0004. hrsz.

székhelye:

8872 Muraszemenye , Mise u. 000110/0004. hrsz.
8376871994

azonosító száma:

4/2015

cégjegyzékszáma:

adószáma:

00000000100

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy

hrsz.: 670

elnevezése: Nóri Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.06.15.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

4/2015.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.06.09.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

4

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Dekovics András Józsefné

címe:

8449 Magyarpolány , Iskola u. 28.

székhelye:

8449 Magyarpolány , Iskola u. 28.
8309553862

azonosító száma:

5/2015

cégjegyzékszáma:

adószáma:

00000000100

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy

hrsz.: 2735

elnevezése: András Nyaralóház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.06.15.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

5/2015.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.06.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

5

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagyné Varga Tünde

címe:

8256 Ábrahámhegy, Iskola u. 44.

székhelye:

8256 Ábrahámhegy, Iskola u. 44.
8342422917

azonosító száma:

6/2015

cégjegyzékszáma:

adószáma:

00000000100

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy

hrsz.: 424

elnevezése: Zoé ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.06.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

6/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.06.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

6

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

OMEGX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

címe:

8254 Kõvágóörs , József A. u. 11.

székhelye:

8254 Kõvágóörs , József A. u. 11.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

7/2015

1906500473

adószáma:

27219751219

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy

hrsz.: 732

elnevezése: Jász-Kun Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.07.31.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 33

az ágyak száma:

66

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

7/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.07.31.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

7

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Somogyi Gézáné

címe:

8256 Ábrahámhegy, Patak u. 30/A.

székhelye:

8256 Ábrahámhegy, Patak u. 30/A.
8303271601

azonosító száma:

8/2015

cégjegyzékszáma:

adószáma:

00000000100

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy

hrsz.: 258

elnevezése: A gépész háza

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.09.21.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

8/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.09.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

8

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Hegyi István

címe:

8256 Ábrahámhegy, Fenyves út 60.

székhelye:

8256 Ábrahámhegy, Fenyves út 60.
8326154768

azonosító száma:

1/2016

cégjegyzékszáma:

adószáma:

00000001100

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy, Fenyves út 60.

hrsz.: 082/51

elnevezése: Földi pince

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.04.06.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

1/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.04.06.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

9

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kis Szilvia

3/2016

címe:

9300 Csorna , Kmetty Gy. u. 17.

székhelye:

9300 Csorna , Kmetty Gy. u. 17.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

adószáma:

53413578128

00000000000000000

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy, Csalogány u. 6.

hrsz.: 205/3

elnevezése: Levente apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.06.30.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 3

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

3/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.06.30.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

10

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Vida Zsuzsanna

címe:

8256 Ábrahámhegy, Petõfi u. 6.

székhelye:

8256 Ábrahámhegy, Petõfi u. 6.
8357160921

azonosító száma:

4/2016

cégjegyzékszáma:

adószáma:

11111111111

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy, Petõfi u. 6.

hrsz.: 825

elnevezése: Borostyán

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.07.14.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 3

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

4/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.07.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

11

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Novákné Fókás Katalin

címe:

0000 Belgium, Gembloux, Rue de Bois Henry 6.

székhelye:

1/2017

Belgium, Gembloux, Rue de Bois Henry 6.
8362834757

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

00000000100

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy, Szilvádi dülõ 14.

hrsz.:

0114/15.

elnevezése: SÁRGA-HÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.03.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

1/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.03.13.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

12

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szõke Erazmusné

címe:

8256 Ábrahámhegy, Cinke u. 1.

székhelye:

8256 Ábrahámhegy, Cinke u. 1.
8352583174

azonosító száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

2/2017

cégjegyzékszáma:

adószáma:

00000000100

--------------------------------

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy, Honvéd u. 25.

hrsz.: 3/2

elnevezése: ZEUSZ HÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.05.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.05.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

13

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szabó Péter

címe:

2500 Esztergom , Kopácsi J. u. 7.

székhelye:

2500 Esztergom, Kopácsi J. u. 7.
8421292307

azonosító száma:

3/2017

cégjegyzékszáma:

adószáma:

11111111111

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy, Virág utca 37.

hrsz.: 2706

elnevezése: SZABÓ VILLA

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.05.11.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 3

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

3/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.05.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

14

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kovácsné Cvack Eszter

4/2017

címe:

8256 Ábrahámhegy, Szilva u. 6.

székhelye:

8256 Ábrahámhegy, Szilva u. 6.
8359782989

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

59156031139

vállalkozói nyilvántartási száma:

591560310000000

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy, Szilva u. 6.

hrsz.: 520/5.

elnevezése: Unicum Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.05.15.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 3

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

4/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.05.15.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Czigler Ferencné

címe:

8200 Veszprém , Rómer Flórius u. 20.

székhelye:

8200 Veszprém , Rómer Flórius u. 20.
8358211279

azonosító száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

5/2017

cégjegyzékszáma:

adószáma:

00000000100

00000

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 78.

hrsz.: 2577

elnevezése: Arcadia Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.05.25.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

5/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.05.25.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

16

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Petz Bernadett

címe:

8256 Ábrahámhegy, Körmici út 9.

székhelye:

8256 Ábrahámhegy, Körmici út 9.
8410281686

azonosító száma:

6/2017

cégjegyzékszáma:

adószáma:

00000000100

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy, Sziget u. 11.

hrsz.: 919

elnevezése: Sziget Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.06.20.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 5

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

6/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.06.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

17

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kulcs Ingatlankezelõ Kft.

címe:

9700 Szombathely , Horváth Boldizsár u. 19.

székhelye:

9700 Szombathely , Horváth Boldizsár u. 19.

azonosító száma:

7/2017

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

adószáma:

11719104218

18-09-109288

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy, Sziget u. 23.

hrsz.: 925

elnevezése: Sziget Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.06.20.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 8

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

7/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.06.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

18

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Dr. Kakuk Andrea

címe:

1118 Budapest , Bakator u. 9/B.

székhelye:

1118 Budapest , Bakator u. 9/B.
8357811566

azonosító száma:

8/2017

cégjegyzékszáma:

adószáma:

76238561143

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy, Vasút u. 8.

hrsz.: 1080/2

elnevezése: Casa Federico

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.08.10.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

8/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.08.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

19

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Dombi István

9/2017

címe:

9023 Gyõr, Tihanyi Árpád u. 10/B

székhelye:

9023 Gyõr, Tihanyi Árpád u. 10/B
51656427

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

68375889139

vállalkozói nyilvántartási száma:

683758895520231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8256, Ábrahámhegy, Posta u. 1.

hrsz.: 201

elnevezése: DOMBI-HÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.08.22.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

9/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.08.22.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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