
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

............................................................................................
Gárdony Város

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



SZINT Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 1.

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Tópart u. 1.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 106927525510113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0709001902 adószáma: 10692752207

A szálláshely

címe: 2484  Gárdony, Tópart u. 1. hrsz.: 5425

elnevezése: TOURING HOTEL

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 66

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 132

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 53/1/2001

Az engedély
kiállításának dátuma: 2001.06.13.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Jármay Gusztávné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Mátyás király u. 104/a

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Mátyás király u. 104/a

2965590

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 460276505510231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:1997.07.08.

cégjegyzékszáma: adószáma: 46027650227

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Mátyás király u. 104/a. hrsz.: 4657

elnevezése: "Kakukk Panzió"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 7

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 165/97

Az engedély
kiállításának dátuma: 1997.07.02.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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ALBATOURS VARSA HOTEL ÉS ÉTTEREM SZÁLLODA ÉS
KERESKEDELMI KFT.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 13.

székhelye:

azonosító száma:

1077 Budapest, Rottenbiller u. 15. 3/26.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 133856755510113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0109732554 adószáma: 13385675242

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 13. hrsz.: 6036/38

elnevezése: VARSA HOTEL

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 32

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 64

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 285/1/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.05.03.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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BRENNER GOLD Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Üdülõk útja 17.

székhelye:

azonosító száma:

2536 Nyergesújfalu, Nagy László u. 11.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 129262556311113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 1109009002 adószáma: 12926255211

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Üdülõk útja 17. hrsz.: 5432

elnevezése: "BRENNER GOLD KEMPING"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kempingX üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 8

kemping esetén a területegységek száma: 500

az ágyak száma: 24

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 320/1/2003

Az engedély
kiállításának dátuma: 2003.06.26.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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NAPSUGÁR ÜDÜLÕ- és LAKÁSSZÖVETKEZET

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Gallér u. 2.

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Gallér u. 2.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 101169486820121

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0102051524 adószáma: 10116948241

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Gallér u. 2. hrsz.: 6406/6

elnevezése: HOTEL VIKING

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 99

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 297

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 325/1997

Az engedély
kiállításának dátuma: 1997.08.19.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Velencetours Bt.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Szúnyog u. 4.

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Szabadság út 16.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 220433205510212

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0706003107 adószáma: 22043320207

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Szúnyog u. 4. hrsz.: 6404

elnevezése: "GARDEN HOTEL"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 19

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 76

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 340/1997

Az engedély
kiállításának dátuma: 1997.08.21.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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SZÁPÁR INVEST Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Széchenyi u. 10-12.

székhelye:

azonosító száma:

2600 Vác, Zrínyi u. 3.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 127276855143113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 1309089256 adószáma: 12727685213

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Széchenyi u. 10-12. hrsz.: 6666

elnevezése: "SPORTFOGADÓ"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségiX egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 18

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 66

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 341-2/2003

Az engedély
kiállításának dátuma: 2003.04.16.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Velencetours Bt.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 56.

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Szabadság út 16.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 220433205510212

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0706003107 adószáma: 22043320207

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 56. hrsz.: 5313

elnevezése: "VIDI Fogadó"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 27

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 342/1997

Az engedély
kiállításának dátuma: 1997.08.21.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Velencetours Bt.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 56.

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Szabadság út 16.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 220433205510212

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0706003107 adószáma: 22043320207

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 56-58. hrsz.: 5311

elnevezése: "Chernel Fogadó"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 8

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 345/1997

Az engedély
kiállításának dátuma: 1997.08.21.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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BÁL-NA Produkció Kultúrális Szolgáltató és Reklám Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

12/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Harcsa u. 2.

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Harcsa u. 2.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 121882628230113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0709012874 adószáma: 12188262207

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Harcsa u. 2. hrsz.: 346/1.

elnevezése: "SPORT BEACH KEMPING"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kempingX üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 13

kemping esetén a területegységek száma: 500

az ágyak száma: 36

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 346/1/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.05.07.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Antal Gyula

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Vasút u. 65.

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Vasút u. 65.

6017106

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 407320025510231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: adószáma: 40732002127

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Vasút u. 65. hrsz.: 5296

elnevezése: ANTAL PANZIÓ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 8

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 22

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 372/97

Az engedély
kiállításának dátuma: 1997.09.25.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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HOTEL CLUB Szálloda és Vendéglátó Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Üdülõk útja 9.

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Üdülõk útja 9.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 119205935510113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0709006958 adószáma: 11920593207

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Üdülõk útja 9. hrsz.: 5445

elnevezése: "CLUB HOTEL"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 26

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 68

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 393/1/2000

Az engedély
kiállításának dátuma: 2000.03.23.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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PANNON-GASTRO Szolgáltató Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 19.

székhelye:

azonosító száma:

1119 Budapest, Keveháza u. 1-3.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 147112845510113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0109916314 adószáma: 14711284243

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 19. hrsz.: 6036/19

elnevezése: VELENCEPART HOTEL

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 45

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 156

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 396/4/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.06.11.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kék Citrom Kereskedelmi Szolgáltató Bt.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

17/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Úttörõ u. 23.

székhelye:

azonosító száma:

1063 Budapest, Kmetty u. 8.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 284133815510212

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0106759581 adószáma: 28413381242

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Úttörõ u. 23. hrsz.: 2942/1

elnevezése: APARTMAN HÁZ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 397/1/2000

Az engedély
kiállításának dátuma: 2000.12.06.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Magyar Országos Horgász Szövetség

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

19/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 5309 hrsz.

székhelye:

azonosító száma:

1124 Budapest, Korompai u. 17.

Pk.60.731/89

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: adószáma: 19815857243

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Tópart u. 5309 hrsz. hrsz.: 5309

elnevezése: "HORGÁSZ TANYA ÜDÜLÕ"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 10

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 28

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 399/1/2005

Az engedély
kiállításának dátuma: 2005.04.11.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX

16



Agárdi Gyógy- és Termálfürdõ Üzemeltetõ és Szolgáltató Zrt.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

20/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Határ u. 3021/10 hrsz.

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Határ u. 3021/10 hrsz.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 126065009604114

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0710001299 adószáma: 12606500207

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Agárd u. 3021/10 hrsz. hrsz.: 3021/10

elnevezése: "TERMÁL KEMPING"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kempingX üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma:

kemping esetén a területegységek száma: 150

az ágyak száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 461/1/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.07.16.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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"DRÁ-VEL" Mezõgazdasági-Kertészeti-Erdészeti és Gyógynövény
Termékeket Gyûjtõ, Termesztõ és Forgalmazó Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Gárdonyi u. 2.

székhelye:

azonosító száma:

8440 Csurgó, Rózsa u. 43.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 112220840161113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0709012039 adószáma: 11222084207

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Gárdonyi u. 2. hrsz.: 3491

elnevezése: "SAROK"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 8

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 18

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 536/1999

Az engedély
kiállításának dátuma: 1999.04.22.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Budapest Fõváros XV. kerületi Önkormányzat Ifjúsági és Sportközpont

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

22/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Camping u. 1.

székhelye:

azonosító száma:

1151 Budapest, Szántóföld u. 3.

alapító okirat
száma: 344/1996

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: adószáma: 15515548242

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Camping u. 1. hrsz.: 7509/10

elnevezése: ---

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 9

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 37

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 579/2000

Az engedély
kiállításának dátuma: 2000.06.26.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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CODEBAR CATERING Üzleti Szolgáltató Bt.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

23/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 53.

székhelye:

azonosító száma:

1085 Budapest, Horánszky u. 1. 3/3.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 285467115510212

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0106411290 adószáma: 28546711242

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 53. hrsz.: 5316

elnevezése: "ATRIUM AGÁRD ÜDÜLÕHÁZ"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 15

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 40

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 598/1/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.07.29.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Tóth József

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

24/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 54.

székhelye:

azonosító száma:

8000 Székesfehérvár, Érsekújvári u. 2.

767138

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 460734555520231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: adószáma: 46073455227

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 54. hrsz.: 5315

elnevezése: "PÁKÁSZ TANYA KEMPING"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 16

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 46

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 621/2002

Az engedély
kiállításának dátuma: 2002.07.11.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Simon és Simon Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

25/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Bikavölgyi u. 2.

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Mezõ u. 12.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 106909700124113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0709001876 adószáma: 10690970207

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Bikavölgyi u. 2. hrsz.: 0171/76

elnevezése: ---

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 13

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 27

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 624/2002

Az engedély
kiállításának dátuma: 2002.09.18.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Varga és Fiai Vendéglátó Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

28/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 23.

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Pisztráng u. 23.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 133173685610113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0709010509 adószáma: 13317368207

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 23 hrsz.: 6036/46

elnevezése: "VARGA PANZIÓ"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 5

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 15

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 658/2004

Az engedély
kiállításának dátuma: 2004.07.13.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Fejér Megyei Autóközlekedési Dolgozók Egészség Alapítványa

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

29/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Vasút u. 68.

székhelye:

azonosító száma:

8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.

Pk.60637/1990.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 190963978514569

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: adószáma: 19096397107

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Vasút u. 68. hrsz.: 5299

elnevezése: "EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNY ÜDÜLÕHÁZ"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 9

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 18

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 720/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.02.26.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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DUÓ-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

30/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Pálmajor puszta 0161/11 hrsz.

székhelye:

azonosító száma:

2475 Kápolnásnyék, Dózsa Gy. u. 13/A

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 220444624690212

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0706003214 adószáma: 22044462207

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Pálmajor puszta 0161/11 hrsz. hrsz.: 0161/11

elnevezése: "PÁLMAJOR PIHENÕPARK ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT"

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 9

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 18

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 722/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.03.26.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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SASA.COM Vendéglátó Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

31/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 46.

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Széchenyi u. 15.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 139962065610113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0709013258 adószáma: 13996206207

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 44. hrsz.: 3472

elnevezése: BAGOLYVÁR

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 743/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.07.22.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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SASA.COM Vendéglátó Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

32/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 46.

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Széchenyi u. 15.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 139962065610113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.01.

cégjegyzékszáma: 0709013258 adószáma: 13996206207

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 46. hrsz.: 3473

elnevezése: BAGOLYVÁR-VENDÉGHÁZ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 6

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 18

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 744/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.07.22.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Németh Sándor

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

33/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Semmelweis u. 9/A

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Semmelweis u. 9/A

1946011

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 465376239529231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.02.

cégjegyzékszáma: adószáma: 46537623127

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Semmelweis u. 9/A. hrsz.: 2515/2

elnevezése: -

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 9

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 2067/1995

Az engedély
kiállításának dátuma: 1995.04.19.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Farkas Istvánné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

34/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Thököly u. 7.

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Thököly u. 7.

7240894

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 637230505241231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.03.

cégjegyzékszáma: adószáma: 63723050127

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Thököly u. 7. hrsz.: 2200/1

elnevezése: -

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 5

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 303

Az engedély
kiállításának dátuma: 2004.02.27.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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dr. Olasz Mária

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

35/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Árpád utca 30.

székhelye:

azonosító száma:

1118 Budapest 11.ker Köbölkút utca 25. 1. em. 6. ajtó

5960862

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 429417568622231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.03.

cégjegyzékszáma: adószáma: 42941756243

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Árpád utca 30. hrsz.: 3853

elnevezése: -

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 5

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 83

Az engedély
kiállításának dátuma: 1997.09.26.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Schmidt Józsefné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

36/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, József u. 33.

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, József u. 33.

6605218

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 464727205520231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.03.

cégjegyzékszáma: adószáma: 46472720127

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, József u. 33. hrsz.: 2901

elnevezése: -

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 93

Az engedély
kiállításának dátuma: 1997.09.29.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szõts Lászlóné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

37/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, IV. utca 12.

székhelye:

azonosító száma:

8000 Székesfehérvár, Zsolnai út 5.

6771327

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 461848926920231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.03.

cégjegyzékszáma: adószáma: 46184892327

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, IV. utca 12. hrsz.: 1568

elnevezése: -

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 94

Az engedély
kiállításának dátuma: 1997.09.29.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Tibor Éva

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

38/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Ladik u. 12.

székhelye:

azonosító száma:

1054 Budapest, Vadász u. 33.

1182415

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 624361206201231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.03.

cégjegyzékszáma: adószáma: 62436120341

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Ladik u. 12. hrsz.: 2762

elnevezése: -

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 5

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 279.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2001.09.12.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Török Lászlóné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

39/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 30.

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Babits Mihály u. 30.

3345124

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 583155475610231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.03.

cégjegyzékszáma: adószáma: 58315547127

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 30. hrsz.: 2111/2

elnevezése: -

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 338

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.05.18.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Somogyi Istvánné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

40/2010neve:

címe: 2030 Érd, Hajnalka u. 9.

székhelye:

azonosító száma:

2030 Érd, Hajnalka u. 9.

vállalkozói nyilvántartási száma: 20573893

statisztikai száma: 724874955520231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.03.16.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72487495133

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Tutaj u. 5. hrsz.: 7293/3

elnevezése: SOMOGYI HÁZ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 40/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.03.16.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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NAUTIS-HOTEL Szolgáltató Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

41/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 9.

székhelye:

azonosító száma:

1096 Budapest, Haller u. 23-25. 2.em.204.a.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 134675285510113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.03.29.

cégjegyzékszáma: 0109863770 adószáma: 13467528243

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 9. hrsz.: 6036/25

elnevezése: Vital Hotel Nautis **** SUPERIOR

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 85

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 170

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/609-8/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.03.29.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kissné Szombat Erzsébet

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

42/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Matróz u. 12.

székhelye:

azonosító száma:

-

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.04.21.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72866391127

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Matróz u. 14. hrsz.: 6383

elnevezése: VENDÉGHÁZ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 5

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/605-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.04.21.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szünder Gyula

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

43/2010neve:

címe: 8000 Székesfehérvár, Vértanú u. 25.

székhelye:

azonosító száma:

-

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.04.21.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72871924127

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Táncsics u. 13. hrsz.: 2266

elnevezése: KISKUCKÓ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 2

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/627-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.04.21.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX

38



Nemesánszky Marianna

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

44/2010neve:

címe: 1015 Budapest, Kagyló u. 1/b

székhelye:

azonosító száma:

1015 Budapest, Kagyló u. 1/b

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 000000000000000

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.05.03.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72287790141

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Toldi u. 17. hrsz.: 2985/2

elnevezése: AQUA-MED Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/778-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.05.03.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Pintér Józsefné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

45/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Szövetkezetek útja 31.

székhelye:

azonosító száma:

-

-

vállalkozói nyilvántartási száma: -

statisztikai száma: 000000000000000

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.05.17.

cégjegyzékszáma: adószáma: 73015237127

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Szövetkezetek útja 31. hrsz.: 6797/8

elnevezése: Agárd apartman

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/961-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.05.17.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Gárdonyi Városüzemeltetési Kft

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

46/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 129907570161113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.06.03.

cégjegyzékszáma: 0709009236 adószáma: 12990757227

A szálláshely

címe: 2484, Gárdony,Chernel István u. 56-58 hrsz.: 5318/4

elnevezése: Agárdi Park Strand Kemping

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kempingX üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 23

kemping esetén a területegységek száma: 1200

az ágyak száma: 62

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 519636/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.06.03.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Jónás Györgyi Aranka

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

47/2010neve:

címe: 1033 Budapest, Szérüskert u. 19. 4/15

székhelye:

azonosító száma:

-

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.06.14.

cégjegyzékszáma: adószáma: 73040497141

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Gallér u. 2. hrsz.: 6406/8/A/21

elnevezése: HANGULAT

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 2

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1145-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.06.14.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szabó László

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

48/2010neve:

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 3.

székhelye:

azonosító száma:

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 159.

vállalkozói nyilvántartási száma: 5676164

statisztikai száma: 460949110150231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.06.22.

cégjegyzékszáma: adószáma: 46094911127

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Holdfény sétány 3. hrsz.: 6036/39 hrsz.

elnevezése: Gárdony Part Hotel

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 32

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 64

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1134-6/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.06.22.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Klemán Tamás

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

49/2010neve:

címe: 2484 Gárdony, Bethlen Gábor utca 23.

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Bethlen Gábor utca 23.

-

vállalkozói nyilvántartási száma: -

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.07.07.

cégjegyzékszáma: adószáma: 73063292127

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Bethlen Gábor utca 23. hrsz.: 7054

elnevezése: Móni Apartman

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1424-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.07.07.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szekeres János

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

51/2010neve:

címe: 2521 Csolnok, Táncsics M. utca 12.

székhelye:

azonosító száma:

-

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.08.18.

cégjegyzékszáma: adószáma: 73094207131

A szálláshely

címe: 2483, Gárdony Kócsag utca 1/B hrsz.: 77

elnevezése: Gárdony Apartman

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1735-3/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.08.18.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Nagy Józsefné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

53/2010neve:

címe: 2484 Gárdony , Agárd - Balatoni út 170.

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 76.

vállalkozói nyilvántartási száma: 4051175

statisztikai száma: 427784335610231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.11.22.

cégjegyzékszáma: adószáma: 42778433127

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 170. hrsz.: 4563

elnevezése: Ágnes vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 7

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/2310-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.11.22.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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László Béláné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

2/2011neve:

címe: 2484 Gárdony, Árpád utca 79/a

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Hunyadi János utca 73/a

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.05.30.

cégjegyzékszáma: adószáma: 70920723127

A szálláshely

címe: 2483, Gárdony, Hunyadi János utca 73/a hrsz.: 4188

elnevezése: Kis Romantika

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1155-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.05.30.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Böhm Imréné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

3/2011neve:

címe: 8093 Lovasberény, Bartók Béla utca 5/b

székhelye:

azonosító száma:

8093 Lovasberény, Bartók Béla utca 5/b

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.05.30.

cégjegyzékszáma: adószáma: 74929353127

A szálláshely

címe: 2483, Gárdony, IV. utca 5 hrsz.: 1674/2

elnevezése: Emília-lak

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1274-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.05.30.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Nemes Istvánné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

4/2011neve:

címe: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 23.

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 23.

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.05.31.

cégjegyzékszáma: adószáma: 74923467127

A szálláshely

címe: 2483, Gárdony, Bóné Kálmán utca 23 hrsz.: 2437

elnevezése: Kis-lak

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 2

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1280-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.05.31.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Fröschlné Nagy Katalin

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

5/2011neve:

címe: 8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 136

székhelye:

azonosító száma:

8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 136

8339112759

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.06.03.

cégjegyzékszáma: adószáma: 75393722127

A szálláshely

címe: 2484, Gárdony, Asztalos Sándor utca 11 hrsz.: 3238

elnevezése: Lili-Bence Nyaraló

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/904-3/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.06.03.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Bozsik Zoltán

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

6/2011neve:

címe: 2484 Gárdony, Agárd-Úttörõ utca 22

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Agárd-Úttörõ utca 22

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.06.15.

cégjegyzékszáma: adószáma: 74921379127

A szálláshely

címe: 2484, Gárdony, Strand utca 13 hrsz.: 3970

elnevezése: Strand Apartman

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 2

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1184-4/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.06.15.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Lengyel Éva

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

7/2011neve:

címe: 8800 Nagykanizsa, Királyi Pál utca 39. D. lph. fsz. 2

székhelye:

azonosító száma:

8800 Nagykanizsa, Királyi Pál utca 39. D. lph. fsz. 2

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.06.21.

cégjegyzékszáma: adószáma: 84051310127

A szálláshely

címe: 2483. Gárdony, Balatoni út 51 hrsz.: 1183

elnevezése: Családi Apartman

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1307-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.06.21.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szántó Péter

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

8/2011neve:

címe: 2483 Gárdony, Határ utca 60

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Határ utca 60

vállalkozói nyilvántartási száma: 22788425

statisztikai száma: 607872174779231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.06.21.

cégjegyzékszáma: adószáma: 60787217127

A szálláshely

címe: 2483, Gárdony, Határ utca 60 hrsz.: 491/34

elnevezése: Hoboblúz Rönk-Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 10

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1367-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.06.21.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Baranyi Józsefné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

9/2011neve:

címe: 2483 Gárdony, Posta utca 86/a

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Posta utca 86/a

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.08.02.

cégjegyzékszáma: adószáma: 75506656127

A szálláshely

címe: 2483, Gárdony, Posta utca 86/a hrsz.: 2002/2

elnevezése: Ágnes lak

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1646-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.08.02.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Máhr Anna

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

10/2011neve:

címe: 8000 Székesfehérvár, Vereckei utca 47

székhelye:

azonosító száma:

8000.Székesfehérvár, Vereckei utca 47.

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.08.04.

cégjegyzékszáma: adószáma: 75643003127

A szálláshely

címe: 2484, Gárdony, Õsz utca 6 hrsz.: 3981

elnevezése: Lili-lak

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 2

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1706-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.08.04.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

11/2011neve:

címe: 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza utca 1

székhelye:

azonosító száma:

2483.Gárdony, Gárdonyi Géza utca 1

774017

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 157740199329322

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.08.04.

cégjegyzékszáma: adószáma: 15362852207

A szálláshely

címe: 2485, Gárdony, Dinnyés-Gárdonyi utca 25 hrsz.: 8173

elnevezése: Dinnyési Hagyományörzõ Központ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségiX egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 6

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 34

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: Ph/2516-12/2011 Martonvásár

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.07.28.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Sárdy Attila

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

12/2011neve:

címe: 1094 Budapest, Viola utca 43.fszt.6

székhelye:

azonosító száma:

1094 Budapest, Viola utca 43.fszt.6

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.09.13.

cégjegyzékszáma: adószáma: 75677798143

A szálláshely

címe: 2483, Gárdony, II. utca 33 hrsz.: 1151/2

elnevezése: Lakóház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 2

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/2140-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.09.13.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Molnár Gyöngyike

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

13/2011neve:

címe: 2483 Gárdony, Jókai Mór utca 22

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Jókai Mór utca 22

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.10.07.

cégjegyzékszáma: adószáma: 75397984127

A szálláshely

címe: 2483, Gárdony, Jókai Mór utca 22 hrsz.: 2583/1

elnevezése: Gyöngy Szállás

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/2283-1/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.10.07.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX

58



Simonné Kántor Judit

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 2483 Gárdony, Deák Ferenc utca 22/b

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Deák Ferenc utca 22/b

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.05.10.

cégjegyzékszáma: adószáma: 74921960127

A szálláshely

címe: 2483 Gárdony, Deák Ferenc utca 22/b hrsz.: 2239/5/A/2

elnevezése: Cucu Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1064/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.05.10.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Hajdu Zoltán

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 2483 Gárdony, Ady Endre utca 17.

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Ady Endre utca 17.

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.05.29.

cégjegyzékszáma: adószáma: 76764480142

A szálláshely

címe: 2483, Gárdony hrsz.: 2140

elnevezése: AA-ADY APARTMAN

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1161/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.05.29.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Mayer Istvánné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 1225 Budapest, Bartók Béla út 16/A

székhelye:

azonosító száma:

1225 Budapest, Bartók Béla út 16/A

-

vállalkozói nyilvántartási száma: -

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.06.08.

cégjegyzékszáma: adószáma: 77063407143

A szálláshely

címe: 2484, Gárdony hrsz.: 3214

elnevezése: MESEHÁZ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1217-2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.06.08.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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SERFI Szolgáltató Bt.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

4/2012neve:

címe: 2484 Gárdony, Béke utca 2. szám 5319/1 hrsz

székhelye:

azonosító száma:

2484 Gárdony, Napsugár utca 2.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 210611654321212

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.06.22.

cégjegyzékszáma: 0706011016 adószáma: 21061165207

A szálláshely

címe: 2484 Gárdony, Béke utca 2. hrsz.: 5319/1

elnevezése: Bodorka Camping

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kempingX üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma: 10

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/987-8/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.06.22.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kiss György

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

6/2012neve:

címe: 2483 Gárdony, Kölcsey utca 3. 2. em. 4.a.

székhelye:

azonosító száma:

2483 Gárdony, Kölcsey utca 3. 2. em. 4.a.

00

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.07.20.

cégjegyzékszáma: adószáma: 70836752127

A szálláshely

címe: 2483, Gárdony hrsz.: 1846/3/A/14.

elnevezése: Vendégszolgálat Gárdony

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: O/1456/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.07.20.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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