KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
............................................................................................
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:

BAKOSNÉ TRESÓ ERIKA

címe:

3262 MARKAZ, FÕ ÚT 12.

székhelye:

3262 MARKAZ, FÕ ÚT 12.
8344591988

azonosító száma:

1/2010

cégjegyzékszáma:

72774298130

adószáma:

9/2003.

vállalkozói nyilvántartási száma:

727742985590233

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1090

3263, DOMOSZLÓ, SÁGVÁRI ENDRE UTCA 4.

elnevezése: BAKOS VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2003.11.11.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

9/2003.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2003.11.11.

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:

2

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

BORDÁS ISTVÁNNÉ

címe:

3263 DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS UTCA 6.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS UTCA 6.

3/2010

8284081539

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72745900130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1126

3263, DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS UTCA 6.

elnevezése: MARIKA NÉNI VENDÉGHÁZA

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2004.12.13.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

11/2004.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.12.13.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

FERENCZI IMRE

címe:

3263 DOMOSZLÓ, LENIN ÚT 20.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, LENIN ÚT 20.

4/2010

8320881064

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72790649130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 498

3263, DOMOSZLÓ, LENIN ÚT 20.

elnevezése: JANESZ VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2007.03.01.

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:

23/2007.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.03.01.

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:

FERENCZINÉ LÉNÁRT EDIT

címe:

3263 DOMOSZLÓ, LENIN ÚT 20.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, LENIN ÚT 20.
8365592150

azonosító száma:

5/2010

cégjegyzékszáma:

78261811130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 100

3263, DOMOSZLÓ, KOSSUTH LAJOS ÚT 64.

elnevezése: ÖREG NÉNE VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.03.11.

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:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

29/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.03.11.

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:

GYURKÓNÉ ZAJA ZSUZSANNA

címe:

3263 DOMOSZLÓ, CSALOGÁNY UTCA 5.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, CSALOGÁNY UTCA 5.
8345733387

azonosító száma:

7/2010

cégjegyzékszáma:

72728981130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1092

3263, DOMOSZLÓ, II.RÁKÓCZI FERENC UTCA 16.

elnevezése: ÖREGHÁZ VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2005.12.28.

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:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

16/2005.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.12.28.

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:

KNOBLOCH ARANKA

címe:

3263 DOMOSZLÓ, PETÕFI SÁNDOR ÚT 3.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, PETÕFI SÁNDOR ÚT 3.

8/2010

8331441958

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72778278130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 11

3263, DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS UTCA 23.

elnevezése: "VILLANEGRA" VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2004.07.24.

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:

10/2004.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.07.24.

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:

LUKOVSZKI IMRÉNÉ

címe:

3263 DOMOSZLÓ, GÁRDONYI UTCA 22.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, GÁRDONYI UTCA 22.

9/2010

8344274060

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72789371130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1081

3263, DOMOSZLÓ, SÁGVÁRI ENDRE UTCA 3.

elnevezése: KEDVES NÉNI VENDÉGHÁZA

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2006.12.20.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

22/2006.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.12.20.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

LUKOVSZKI JÁNOSNÉ

címe:

3263 DOMOSZLÓ, PETÕFI SÁNDOR ÚT 93.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, PETÕFI SÁNDOR ÚT 93.

10/2010

8302292702

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72786141110

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1017

3263, DOMOSZLÓ, PETÕFI SÁNDOR ÚT 91.

elnevezése: ERDÕALJA VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2006.06.08.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

19/2006.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.06.08.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

MOLNÁR ANDRÁS

címe:

3263 DOMOSZLÓ, SZÉCHENYI UTCA 12/A.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, SZÉCHENYI UTCA 12/A.

11/2010

8300792643

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72737350130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 785

3263, DOMOSZLÓ, SZÉCHENYI UTCA 12/A.

elnevezése: "K+M REZIDENCIA"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2004.12.29.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

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:

13/2004.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.12.29.

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:

PÁLFALVI ISTVÁN

címe:

3263 DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS UTCA 32.

székhelye:

3263 DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS UTCA 32.

12/2010

8289732449

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72790890130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1176

3263, DOMOSZLÓ, HUNYADI JÁNOS UTCA 32.

elnevezése: SASFÉSZEK VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2007.04.02.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

24/2007.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.04.02.

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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