Gárdony Város
............................................................................................
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:

SZINT Kft.

címe:

2484 Gárdony, Tópart u. 1.

székhelye:

2484 Gárdony, Tópart u. 1.

1/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0709001902

10692752207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

106927525510113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5425

2484 Gárdony, Tópart u. 1.

elnevezése: TOURING HOTEL

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

66

az ágyak száma:

132

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

ALBATOURS VARSA HOTEL ÉS ÉTTEREM SZÁLLODA ÉS
KERESKEDELMI KFT.

címe:

2483 Gárdony, Holdfény sétány 13.

székhelye:

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

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

5/2010

0109732554

13385675242

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

133856755510113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6036/38

2483 Gárdony, Holdfény sétány 13.

elnevezése: VARSA HOTEL

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

32

az ágyak száma:

64

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

BRENNER GOLD Kft.

címe:

2484 Gárdony, Üdülõk útja 17.

székhelye:

2536 Nyergesújfalu, Nagy László u. 11.

6/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1109009002

12926255211

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

129262556311113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5432

2484 Gárdony, Üdülõk útja 17.

elnevezése: "BRENNER GOLD KEMPING"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

24

500

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
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:

NAPSUGÁR ÜDÜLÕ- és LAKÁSSZÖVETKEZET

címe:

2484 Gárdony, Gallér u. 2.

székhelye:

2484 Gárdony, Gallér u. 2.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

7/2010

0102051524

10116948241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

101169486820121

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6406/6

2484 Gárdony, Gallér u. 2.

elnevezése: HOTEL VIKING

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

99

az ágyak száma:

297

kemping esetén a területegységek száma:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

5

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Velencetours Bt.

címe:

2484 Gárdony, Szúnyog u. 4.

székhelye:

2483 Gárdony, Szabadság út 16.

8/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0706003107

22043320207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

220433205510212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6404

2483 Gárdony, Szúnyog u. 4.

elnevezése: "GARDEN HOTEL"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

19

az ágyak száma:

76

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

SZÁPÁR INVEST Kft.

címe:

2484 Gárdony, Széchenyi u. 10-12.

székhelye:

2600 Vác, Zrínyi u. 3.

9/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1309089256

12727685213

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

127276855143113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6666

2484 Gárdony, Széchenyi u. 10-12.

elnevezése: "SPORTFOGADÓ"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

18

az ágyak száma:

66

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

Velencetours Bt.

címe:

2484 Gárdony, Chernel I. u. 56.

székhelye:

2483 Gárdony, Szabadság út 16.

10/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0706003107

22043320207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

220433205510212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5313

2484 Gárdony, Chernel I. u. 56.

elnevezése: "VIDI Fogadó"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

27

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

Velencetours Bt.

címe:

2484 Gárdony, Chernel I. u. 56.

székhelye:

2483 Gárdony, Szabadság út 16.

11/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0706003107

22043320207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

220433205510212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5311

2484 Gárdony, Chernel I. u. 56-58.

elnevezése: "Chernel Fogadó"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

BÁL-NA Produkció Kultúrális Szolgáltató és Reklám Kft.

címe:

2483 Gárdony, Harcsa u. 2.

székhelye:

2483 Gárdony, Harcsa u. 2.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

12/2010

0709012874

12188262207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

121882628230113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 346/1.

2483 Gárdony, Harcsa u. 2.

elnevezése: "SPORT BEACH KEMPING"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

13

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

36

500

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
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:

HOTEL CLUB Szálloda és Vendéglátó Kft.

címe:

2484 Gárdony, Üdülõk útja 9.

székhelye:

2484 Gárdony, Üdülõk útja 9.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

15/2010

0709006958

11920593207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

119205935510113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5445

2484 Gárdony, Üdülõk útja 9.

elnevezése: "CLUB HOTEL"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

26

az ágyak száma:

68

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

Magyar Országos Horgász Szövetség

címe:

2484 Gárdony, Tópart u. 5309 hrsz.

székhelye:

1124 Budapest, Korompai u. 17.
Pk.60.731/89

azonosító száma:

19/2010

cégjegyzékszáma:

19815857243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5309

2484 Gárdony, Tópart u. 5309 hrsz.

elnevezése: "HORGÁSZ TANYA ÜDÜLÕ"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

10

az ágyak száma:

28

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

Agárdi Gyógy- és Termálfürdõ Üzemeltetõ és Szolgáltató Zrt.

címe:

2484 Gárdony, Határ u. 3021/10 hrsz.

székhelye:

2484 Gárdony, Határ u. 3021/10 hrsz.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

20/2010

0710001299

adószáma:

12606500207

vállalkozói nyilvántartási száma:

126065009604114

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3021/10

2484 Gárdony, Határ u. 3021/10 hrsz.

elnevezése: "TERMÁL KEMPING"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

az ágyak száma:

kemping esetén a területegységek száma:

150

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
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:

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

címe:

2484 Gárdony, Gárdonyi u. 2.

székhelye:

8440 Csurgó, Rózsa u. 43.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0709012039

21/2010

11222084207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

112220840161113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3491

2484 Gárdony, Gárdonyi u. 2.

elnevezése: "SAROK"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

18

kemping esetén a területegységek száma:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

14

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Simon és Simon Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft.

címe:

2484 Gárdony, Bikavölgyi u. 2.

székhelye:

2484 Gárdony, Bikavölgyi u. 2.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0709001876

25/2010

10690970207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

106909700124113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0171/76

2484 Gárdony, Bikavölgyi u. 2.

elnevezése: Simon Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

13

az ágyak száma:

27

kemping esetén a területegységek száma:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

15

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fejér Megyei Autóközlekedési Dolgozók Egészség Alapítványa

címe:

2484 Gárdony, Vasút u. 68.

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.
Pk.60637/1990.

azonosító száma:

29/2010

cégjegyzékszáma:

19096397107

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

190963978514569

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5299

2484 Gárdony, Vasút u. 68.

elnevezése: "EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNY ÜDÜLÕHÁZ"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

9

az ágyak száma:

18

kemping esetén a területegységek száma:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

16

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

DUÓ-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

címe:

2484 Gárdony, Pálmajor puszta 0161/11 hrsz.

székhelye:

2475 Kápolnásnyék, Dózsa Gy. u. 13/A

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

30/2010

0706003214

22044462207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

220444624690212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0161/11

2484 Gárdony, Pálmajor puszta 0161/11 hrsz.

elnevezése: "PÁLMAJOR PIHENÕPARK ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

9

az ágyak száma:

18

kemping esetén a területegységek száma:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

17

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

SASA.COM Vendéglátó Kft.

címe:

2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 46.

székhelye:

2484 Gárdony, Széchenyi u. 15.

azonosító száma:

31/2010

cégjegyzékszáma:

0709013258

13996206207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

139962065610113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3472

2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 44.

elnevezése: BAGOLYVÁR

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

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:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

18

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

SASA.COM Vendéglátó Kft.

címe:

2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 46.

székhelye:

2484 Gárdony, Széchenyi u. 15.

azonosító száma:

32/2010

cégjegyzékszáma:

0709013258

13996206207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

139962065610113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3473

2484 Gárdony, Agárd - Balatoni út 46.

elnevezése: BAGOLYVÁR-VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

18

kemping esetén a területegységek száma:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

19

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Farkas Istvánné

címe:

2483 Gárdony, Thököly u. 11.

székhelye:

2483 Gárdony, Thököly u. 11.

34/2010

7240894

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

63723050127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

637230505241231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2200/1

2483 Gárdony, Thököly u. 7.

elnevezése: Farkas Istvánné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.03.

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:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

20

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

dr. Olasz Mária

címe:

2484 Gárdony, Árpád utca 30.

székhelye:

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

35/2010

5960862

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

42941756243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

429417568622231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3853

2484 Gárdony, Árpád utca 30.

elnevezése: dr. Olasz Mária

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.03.

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:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

21

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Schmidt Józsefné

címe:

2484 Gárdony, József u. 33.

székhelye:

2484 Gárdony, József u. 33.

36/2010

6605218

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

46472720127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

464727205520231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2901

2484 Gárdony, József u. 33.

elnevezése: Schmidt Józsefné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.03.

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:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

22

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szõts Lászlóné

címe:

2483 Gárdony, IV. utca 12.

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Zsolnai út 5.

37/2010

6771327

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

46184892327

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

461848926920231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1568

2483 Gárdony, IV. utca 12.

elnevezése: Szõts Lászlóné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.03.

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:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

23

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tibor Éva

címe:

2483 Gárdony, Ladik u. 12.

székhelye:

1054 Budapest, Vadász u. 33.

38/2010

1182415

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

62436120341

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

624361206201231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2762

2483 Gárdony, Ladik u. 12.

elnevezése: Tibor Éva

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.03.

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:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

24

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

NAUTIS-HOTEL Szolgáltató Kft.

címe:

2483 Gárdony, Holdfény sétány 9.

székhelye:

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

azonosító száma:

41/2010

cégjegyzékszáma:

0109863770

13467528243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

134675285510113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6036/25

2483 Gárdony, Holdfény sétány 9.

elnevezése: Vital Hotel Nautis **** SUPERIOR

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.29.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

85

az ágyak száma:

170

kemping esetén a területegységek száma:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

25

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Pintér Józsefné

címe:

2484 Gárdony, Szövetkezetek útja 31.

székhelye:

-

45/2010

-

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

73015237127

adószáma:

-

vállalkozói nyilvántartási száma:

000000000000000

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6797/8

2483 Gárdony, Szövetkezetek útja 31.

elnevezése: Agárd apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.05.17.

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:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

Gárdonyi Városüzemeltetési Kft

címe:

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22

székhelye:

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22

azonosító száma:

46/2010

cégjegyzékszáma:

0709009236

12990757227

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

129907570161113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5318/4

2484, Gárdony,Chernel István u. 56-58

elnevezése: Agárdi Park Strand Kemping

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.06.03.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

23

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

62

1200

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

51906-4/2010

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
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:

Szabó László

címe:

2483 Gárdony, Holdfény sétány 3.

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 159.

48/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

5676164

46094911127

adószáma:

460949110150231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6036/39 hrsz.

2483 Gárdony, Holdfény sétány 3.

elnevezése: Gárdony Part Hotel

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.06.22.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

32

az ágyak száma:

64

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

Klemán Tamás

címe:

2484 Gárdony, Bethlen Gábor utca 23.

székhelye:

2484 Gárdony, Bethlen Gábor utca 23.

49/2010

-

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

73063292127

adószáma:

-

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 7054

2484 Gárdony, Bethlen Gábor utca 23.

elnevezése: Móni Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.07.07.

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:

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
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:

László Béláné

címe:

2484 Gárdony, Árpád utca 79/a

székhelye:

2484 Gárdony, Hunyadi János utca 73/a

2/2011

-

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

70920723127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 4188

2483, Gárdony, Hunyadi János utca 73/a

elnevezése: Kis Romantika

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.30.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

Nemes Istvánné

címe:

2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 23.

székhelye:

2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 23.

4/2011

-

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74923467127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2437

2483, Gárdony, Bóné Kálmán utca 23

elnevezése: Kis-lak

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.31.

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:

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
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:

Fröschlné Nagy Katalin

címe:

8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 136

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 136

5/2011

8339112759

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75393722127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3238

2484, Gárdony, Asztalos Sándor utca 11

elnevezése: Lili-Bence Nyaraló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.03.

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:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

Bozsik Zoltán

címe:

2484 Gárdony, Agárd-Úttörõ utca 22

székhelye:

2484 Gárdony, Agárd-Úttörõ utca 22

6/2011

-

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74921379127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3970

2484, Gárdony, Strand utca 13

elnevezése: Strand Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.15.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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
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:

Szántó Péter

címe:

2483 Gárdony, Határ utca 60

székhelye:

2483 Gárdony, Határ utca 60

8/2011

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

22788425

60787217127

adószáma:

607872174779231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 491/34

2483, Gárdony, Határ utca 60

elnevezése: Hoboblúz Rönk-Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.21.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

34

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Baranyi Józsefné

címe:

2483 Gárdony, Posta utca 86/a

székhelye:

2483 Gárdony, Posta utca 86/a

9/2011

-

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75506656127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2002/2

2483, Gárdony, Posta utca 86/a

elnevezése: Ágnes lak

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.08.02.

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:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

35

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

címe:

2483 Gárdony, Gárdonyi Géza utca 1

székhelye:

2483.Gárdony, Gárdonyi Géza utca 1
774017

azonosító száma:

11/2011

cégjegyzékszáma:

15362852207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

157740199329322

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 8173

2485, Gárdony, Dinnyés-Gárdonyi utca 25

elnevezése: Dinnyési Hagyományörzõ Központ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.08.04.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

34

kemping esetén a területegységek száma:

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

36

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

SERFI Szolgáltató Bt.

címe:

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

székhelye:

2484 Gárdony, Napsugár utca 2.

4/2012

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0706011016

21061165207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

210611654321212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5319/1

2484 Gárdony, Béke utca 2.

elnevezése: Bodorka Camping

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.06.22.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

4

10

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
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:

Zahola Norbert Attila

címe:

2484 Gárdony , Toldi utca 17.

székhelye:

2484 Gárdony , Toldi u. 17.

2/2013

79150628-1-27

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79150628127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2985/2

2484 Gárdony, Toldi u. 17.

elnevezése: TERMÁL Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.06.10.

módosítása:

2014.06.17.

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:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

3323/2013.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.06.10.

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

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

nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

2018.01.01.

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

Szálláshely üzemeltetõ A2018/1284-1/2018. sz. bejelentése
2018.12.31. alapján
38

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Like Hotel Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

címe:

2483 Gárdony, Üdülõk útja 21-23. 5439 hrsz

székhelye:

8314 Vonyarcvashegy, Arany János utca 7.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

5/2013

2009070385

12454334220

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

124543346820113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5439

2483 Gárdony, Üdülõk útja 21-23.

elnevezése: LIKE BEACH APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.07.26.

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:

4313/2013.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.07.26.

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:

39

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Rente Alexandra

címe:

2483 Gárdony, Üdülõk útja 27. 5437 hrsz

székhelye:

1196 Budapest XIX. Nádasdy utca 109.

6/2013

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

33040286

66245896243

adószáma:

662458965510231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5437

2483, Gárdony Üdülõk útja 27.

elnevezése: Piramis Szálloda

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.08.06.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

26

az ágyak száma:

76

kemping esetén a területegységek száma:

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

3779-7/2013.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.08.06.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Winkler Angelika

címe:

2485 Gárdony, Úttörõ utca 4/a.

székhelye:

2485 Gárdony,Gárdonyi Géza utca 52.

3/2014

77032210-1-27

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

77032210127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 8027 hrsz

2485, Gárdony, Gárdonyi Géza u. 52.

elnevezése: ANGELIKA VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.04.18.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

2507/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.04.18.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fánczi Gábor

címe:

2483 Gárdony, Dobó utca 12.

székhelye:

2484 Gárdony, Dobó utca 12.

4/2014

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

9338024

64463027127

adószáma:

644630276209231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3200 hrsz

2483, Gárdony, Bronz utca 38.

elnevezése: PITYPANG VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.04.30.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

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

2732/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.04.30.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

VIRIDIÁN Kft.

címe:

1106 Budapest, Fehér út 10. 8. ép. 1/25.

székhelye:

1106 Budapest, Fehér út 10. 8. ép. 1/25.

5/2014

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0109965494

23433999242

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

234339993240113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5429/10 hrsz

2484, Gárdony, Üdülõk útja 11/B.

elnevezése: DOKK VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.05.18.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

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

2872/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.05.18.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bene Gáborné

címe:

2483 Gárdony, Balatoni út 43.

székhelye:

2483 Gárdony, Balatoni út 43.

6/2014

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

9244069

64373184127

adószáma:

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1191 hrsz

2483, Gárdony, Balatoni út 43.

elnevezése: GABI APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.06.16.

módosítása:

2014.07.16.

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:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

3420/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.06.16.

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

2 szoba 06. 01-tõl 08. 31-ig

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:

Petrovits János

címe:

2484 Gárdony, Gárdonyi Géza utca 85/A.

székhelye:

2484 Gárdony, Gárdonyi Géza utca 85/A.

7/2014

79496717127

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79496717127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3025/4

2484, Gárdony Gárdonyi Géza utca 85/A

elnevezése: ÁGNES-ÁKOS Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.06.17.

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:

2808/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.06.17.

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:

Gyimesi Relinda

címe:

2484 Gárdony, Árpád utca 152.

székhelye:

2484 Gárdony, Árpád utca 152.

8/2014

79484338127

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79484338127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 4975

2483, Gárdony Árpád utca 152.

elnevezése: ÁRPÁD- HÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.06.17.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

3406/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.06.16.

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 Lajosné

címe:

2484 Gárdony, Fóka utca 35.

székhelye:

1162 BUdapest Rendelõ utca 22.

10/2014

70638750-1-42

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

70638750142

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 7382

2484 Gárdony Fóka utca 35.

elnevezése: MOLNÁR HÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.07.08.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

4026/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.07.08.

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:

Bognárné Kohl Erika

címe:

2485 Gárdony, Rákóczi utca 7.

székhelye:

2485 Gárdony, Rákóczi utca 7.

12/2014

79417730-1-27

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79417730127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 8278/2

2485 Gárdony, Rákóczi utca 9.

elnevezése: TULIPÁNOS PORTA ÉS VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.09.29.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

4283/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.07.28.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gáller József

címe:

2484 Gárdony, Szárcsa utca 3.

székhelye:

8045 Isztimér Új utca 12.

13/2014

79772541027

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79772541127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 7389

2484, Gárdony Szárcsa utca 3.

elnevezése: MADÁRVÁRTA VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.08.14.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

4483/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.08.14.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

dr Fresli Mihály

címe:

2484 Gárdony, Széchenyi utca 27.

székhelye:

2484 Gárdony,Agárd-Csiribpuszta Nádasdy utca 14-18.

14/2014

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

34827080

77060071227

adószáma:

770600717430231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0109/19

2484, Gárdony,Agárd Csirib puszta Nádasdy u.14-18.

elnevezése: MEGGYESKERT SZÁLLÓ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.08.05.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

24

kemping esetén a területegységek száma:

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

4436/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.08.11.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kalmárné Baracskai Erzsébet

címe:

2483 Gárdony, Babits Mihály utca 4.

székhelye:

2483 Gárdony, Babits Mihály utca 4.
72165205-1-27

azonosító száma:

16/2014

cégjegyzékszáma:

72165205127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2252/2

2483, Gárdony, Bóné Kálmán utca 34.

elnevezése: ZSÓKA VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.10.09.

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:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

5348/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.12.08.

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:

Jármay Gusztávné

címe:

2484 Gárdony, Mátyás király utca 104/A

székhelye:

2484 Gárdony, Mátyás király utca 104/A

2/2015

52549159

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

52549159127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 4657

2484, Gárdony Mátyás király utca 104/A

elnevezése: Kakukk vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.07.13.

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:

3187/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.05.28.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Jávorfi Zsolt

címe:

2484 Gárdony, Tél utca 15.

székhelye:

2484 Gárdony, Tél utca 13.

5/2015

79321482

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79321482127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3989

2484, Gárdony Tél utca 13

elnevezése: NÉGY ÉVSZAK NYARALÓ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.08.10.

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:

5813/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.10.07.

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:

Galla Zoltán

címe:

2483 Gárdony, Móricz Zsigmond utca 19/A.

székhelye:

2483 Gárdony, Móricz Zsigmond utca 19/A.

6/2015

52981870127

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

52981870127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2585/2

2483, Gárdony Móricz Zsigmond utca 19/A.

elnevezése: GALLA APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.09.17.

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:

1

kemping esetén a területegységek száma:

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

6064/2015.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.09.17.

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:

LÁTÓTÉR ALAPÍTVÁNY

címe:

2484 Gárdony, Gesztenye sor 3.

székhelye:

2484 Gárdony Gesztenye sor 3.

7/2015

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

07-01-0001070

18663080107

adószáma:

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3904

2483 Gárdony Gesztenye sor 3.

elnevezése: GESZTENYÉSKERT

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.09.14.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

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

6273/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.09.14.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kis Havanna Üzemeltetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

címe:

2483 Gárdony, Dobó utca 3.

székhelye:

2483 Gárdony Dobó utca 3.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0709017215

1/2016

14920413207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

149204135630113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3488/2

2484 Gárdony Balatoni út

elnevezése: Bambusz apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.01.09.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

590/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.06.14.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gárdonyi Gyros Korlátolt felelõsségû Társaság

címe:

2483 Gárdony, Lévai utca 5

székhelye:

2040 Budaörs Templom tér 19.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

2/2016

1309065090

24659433213

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1824

2483, Gárdony Lévai utca 5.

elnevezése: HOLLIDAY ÜDÜLÕHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.02.11.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

9

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

25

5

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

44-6/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.02.11.

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

a szolgáltató a szálláshelyen él

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:

György-Németh Noémi Szidónia

címe:

2484 Gárdony, Alkotmány utca 11.

székhelye:

2484 Gárdony, Alkotmány utca 11.
52454321-2-27

azonosító száma:

3/2016

cégjegyzékszáma:

52454321127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2925

2483, Gárdony Alkotmány utca 11.

elnevezése: ELEVEN APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.01.26.

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:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

859/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.06.14.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fémbróker Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

címe:

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár utca 31/1

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár utca 31/1

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

5/2016

0709015021

14426029207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

144260295530113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6036/21

2483, Gárdony Pisztráng utca 21.

elnevezése: PISZTRÁNG KEMPING

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.02.19.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

24

25

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

1528/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.02.26.

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:

Pro Rekreatione Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

címe:

2483 Gárdony, Tópart utca 17.

székhelye:

2483 Gárdony, Tópart utca 17.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

6/2016

0709020967

23497162207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

234497162855157

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5417

2483, Gárdony

elnevezése: VVSI Sport Hotel

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.03.16.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

43

az ágyak száma:

90

kemping esetén a területegységek száma:

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

2713/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.03.22.

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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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bus András Péter

címe:

2344 Dömsöd, Szabadság utca 61 Alh 1.

székhelye:

2344 Dömsöd, Szabadság utca 61 Alh 1.

7/2016

8355712528

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53196479133

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2213/12/A/20

2483 Gárdony Kossuth utca 52. TT. 20.

elnevezése: WELLNESS APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.06.15.

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:

2607/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.03.30.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Sterczlné Nagy Éva

címe:

2483 Gárdony, Balatoni út 45.

székhelye:

2483 Gárdony, Balatoni út 45.

8/2016

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

53179979

53179979127

adószáma:

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 141

2483 Gárdony Karvaly utca 1.

elnevezése: Karvaly Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.04.18.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

2965/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.04.20.

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:

Fabini Piroska

címe:

1174 Budapest , Kölcsey utca 56.

székhelye:

1174 Budapest , Kölcsey utca 56.

9/2016

51357513

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

51357513142

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3359/1

2484, Gárdony Bronz utca 12.

elnevezése: Family Cottage

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.04.29.

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:

3292/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.05.04.

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:

Polákovics Ilona

címe:

2484 Gárdony, Mackó tér 6.

székhelye:

2484 Gárdony, Mackó tér 6.

10/2016

53183082

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53183082127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6870

2484, Gárdony Mackó tér 6.

elnevezése: Maci lak

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.05.02.

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:

3337-2/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.05.09.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bakos Ágnes

címe:

2484 Gárdony, Vasút utca 14.

székhelye:

2484 Gárdony, Vasút utca 14.

11/2016

72199024

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72199024127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 4028

2484, Gárdony Vasút utca 14.

elnevezése: NAPSUGÁR VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.05.06.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

3528-2/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.05.12.

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:

Balogh Ildikó

címe:

2030 Érd , Bakonyi utca 3

székhelye:

2030 Érd , Bakonyi utca 3

13/2016

53398626

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53398626133

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 4213

2484 Gárdony Árpád fejedelelm utca 53.

elnevezése: ILDIKÓ LAK

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.05.23.

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:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

3648/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.05.18.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

SIÓ AKTÍV INGATLANFORGALMAZÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ
TÁRSASÁG

címe:

8053 Bodajk, Petõfi Sándor utca 7.

székhelye:

8053 Bodajk, Petõfi Sándor utca 7.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0709025490

15/2016

24155056207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

241550565520113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5314

2484 Gárdony Chernel István utca 55.

elnevezése: HANG-SZÍN-TÉR

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.05.25.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

9

az ágyak száma:

36

kemping esetén a területegységek száma:

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

3344-4/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.05.02.

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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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Füzy Árpádné

címe:

2483 Gárdony, Szív utca 34/b

székhelye:

2483 Gárdony, Szív utca 34/b

16/2016

76936850

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

76963850127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6914/1

2484 Gárdony Szív utca 34.

elnevezése: KOSÁRKÁNY

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.06.13.

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:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

4764-2/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.06.16.

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:

dr Gartai Imre

címe:

8000 Székesfehérvár, Szepesi utca 38.

székhelye:

8000 Székesfehérvár Szepesi utca 38.

17/2016

53414043

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53414043127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5133

2483, Gárdony Nyár utca 45.

elnevezése: ILDI Nyaraló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.06.20.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

4972-2/216

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.06.28.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Antal Gyula

címe:

2484 Gárdony, Vasút u. 65.

székhelye:

2484 Gárdony, Vasút u. 65.

18/2016

52496800

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

52496800127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5296

2484 Gárdony Vasút utca 65.

elnevezése: ANTAL HÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.06.20.

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:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

4973-2/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.06.24.

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:

Majoros Gábor

címe:

2484 Gárdony, Török Bálint utca 4-6

székhelye:

2483 Gárdony, Török Bálint utca 4-6

19/2016

72155031

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72155031127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3512

2484, Gárdony Gárdonyi utca 4.

elnevezése: DUZZOGÓ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.07.21.

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:

5557-2/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.07.28.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Majoros Gábor

címe:

2484 Gárdony, Török Bálint utca 4-6

székhelye:

2484 Gárdony, Török Bálint utca 4-6

20/2016

72155031

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72155031127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3510

2483, Gárdony Török Bálint utca 6/A

elnevezése: TÖRÖK BÁLINT APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.07.21.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

5556-2/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.07.28.

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:

72

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Ritter Andor

címe:

8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 8.

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 8.

22/2016

53652821-1-27

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53652821127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6605

2484 Gárdony Kazinczy utca 19.

elnevezése: KIS SZÁRCSA VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.11.11.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

7481-2/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.11.07.

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:

Ritter Emõke

címe:

2484 Gárdony, Kazinczy u. 19.

székhelye:

2484 Gárdony, Kazinczy u. 19.

23/2016

72177983

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72177983127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6605

2484 Gárdony, Kazinczy u. 19.

elnevezése: Kis Szárcsa Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.11.11.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

7480-2/2016.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.11.11.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Sasné Viszpergel Mária

címe:

1151 Budapest, Csobogós utca 8. 2/13.

székhelye:

1151 Budapest, Csobogós utca 8. 2/13.

1/2017

8313014148

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53762896142

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6406/4/A/7

2484 Gárdony Gallér utca 2.

elnevezése: SAS APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.03.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

1613-2/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.03.01.

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:

Simon Szilvia ildikó

címe:

2484 Gárdony, Botond utca 4.

székhelye:

2484 Gárdony, Botond utca 4.

2/2017

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

51211019

68091277127

adószáma:

680912775520231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5320

2484 Gárdony, Chernel István utca 50.

elnevezése: VÖCSÖK VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.03.03.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

22

kemping esetén a területegységek száma:

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

2012/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.03.03.

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:

Horváth Szilvia

címe:

2483 Gárdony, Ady Endre utca 17.

székhelye:

2483 Gárdony, Ady Endre utca 17.

3/2017

8391832120

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

83918321200

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2140

2483, Gárdony, Ady Endre utca 17.

elnevezése: AA-ADY APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.03.27.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

2861/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.03.27.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szabics Anita

címe:

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 39/A. 1/2.

székhelye:

2484 Gárdony, Tél utca 33.

5/2017

72157806

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72157806127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 4048

2484, Gárdony Tél utca 33.

elnevezése: KIS-HÁZ VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.04.04.

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:

3109/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.04.04.

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:

Bõcs István

címe:

2483 Gárdony, Jókai Mór utca 13. 2754/1

székhelye:

2483 Gárdony, Jókai Mór utca 13. 2754/1

6/2017

53760849

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53760849127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2754/1

2483, Gárdony Jókai Mór utca 13.

elnevezése: JÓKAI APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.04.10.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

3164/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.04.10.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

STEFÁN Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

címe:

2484 Gárdony, József utca 23. 3167/5 hrsz

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Távírda utca 10.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0709005027

7/2017

11455710107

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

114557103109113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3167/5

2484 Gárdony József utca 23.

elnevezése: RIVIERA APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.04.20.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

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

3357/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.04.20.

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:

Kalmárné Baracskai Erzsébet

címe:

2483 Gárdony, Babits Mihály utca 4.

székhelye:

2483 Gárdony, Babits Mihály utca 4.
72165205-1-27

azonosító száma:

8/2017

cégjegyzékszáma:

72165205127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2252/2

2483 Gárdony Bóné Kálmán utca 34.

elnevezése: ZSÓKA VENDÉGHÁZ II.

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.04.27.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

3553/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.04.27.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Molnár Gyöngyike

címe:

2483 Gárdony, Vízárok utca 24.

székhelye:

2483 Gárdony, Vízárok utca 24.

9/2017

75397984

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75397984127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2534/13

2483 Gárdony, Vízárok utca 24.

elnevezése: GYÖNGY SZÁLLÁS

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:

1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

3921/2017.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Pintér Márta

címe:

2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 66.

székhelye:

2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 66.

10/2017

8388293982

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

83882939127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2510/3

2483 Gárdony Bóné Kálmán utca 66.

elnevezése: VILLA RELAX

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.05.22.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

4039/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.05.22.

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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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Dancs Andrea

címe:

2484 Gárdony, Mátyás király utca 6.

székhelye:

2484 Gárdony, Mátyás király utca 6.

11/2017

52483341

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

52483341127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3537

2484 Gárdony, Mátyás király utca 6.

elnevezése: ANDANTE APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.06.09.

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:

4979/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.06.16.

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:

Kiss József Ferencné

címe:

2484 Gárdony, Vasút utca 4.

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 10. fszt. 3.

12/2017

54362932

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54362932127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 4016

2484 Gárdony, Vasút utca 4.

elnevezése: KEDVENC APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.06.23.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

5438/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.06.29.

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:

Simon és Simon Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft.

címe:

2484 Gárdony, Bikavölgyi u. 2.

székhelye:

2484 Gárdony, Bikavölgyi u. 2.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0709001876

13/2017

10690970207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

106909700124113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0171/150

2484 Gárdony, Bikavölgyi u. 2.

elnevezése: SIMON APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.07.05.

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:

5607/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.07.06.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Mihalicko László

címe:

2483 Gárdony, Paál László utca 5.

székhelye:

2483 Gárdony, Paál László utca 5.

14/2017

54378360

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54378360151

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 7787

2483 Gárdony, Paál László utca 5.

elnevezése: LILA-HÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.07.14.

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:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

5836-1/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.07.19.

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:

Trebitsch Péter

címe:

1015 Budapest, Csalogány utca 6-10. IV/183.

székhelye:

1015 Budapest, Csalogány utca 6-10. IV/183.

15/2017

8345712800

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

70547665141

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6406/8/A/27

2484 Gárdony, Gallér utca 2. /Ü3/

elnevezése: VIKING 111

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.07.17.

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:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

5882-1/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.07.20.

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:

Háncs Péter

címe:

2484 Gárdony, Horgony utca 6. fsz. 16.

székhelye:

2120 Dunakeszi, Dr. Bayer Emil utca 6.

16/2017

8418690224

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

84186902220

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6408/1/A/16

2484 Gárdony, Horgony utca 6. fsz. 16.

elnevezése: MEPE APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.08.07.

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:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

6197-1/2017.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Busicsné Pap Anna

címe:

2484 Gárdony, Mátyás király utca 46.

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Vértanú utca 43.

17/2017

8319645247

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

83196452170

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 4105

2484 Gárdony, Mátyás király utca 43.

elnevezése: ANNA-LAK

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.08.18.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

6504-1/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.08.24.

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:

Péchy Lászlóné

címe:

2483 Gárdony, Csokonai utca 32.

székhelye:

1118 Budapest, Alsóhegy utca 28.

18/2017

8269523100

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54601615143

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 634/A

2483 Gárdony, Csokonai utca 32.

elnevezése: ILONA-LAK

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.08.25.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

6703-1/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.09.01.

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:

CODEBAR CATERING Üzleti Szolgáltató Bt.

címe:

2484 Gárdony, Chernel I. u. 53.

székhelye:

1085 Budapest, Horánszky u. 1. 3/3.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

20/2017

0106411290

28546711242

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

285467115510117

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5316

2484 Gárdony Chernel I. u. 53.

elnevezése: ATRIUM AGÁRD PANZIÓ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.11.13.

módosítása:

megszûnése:

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

15

az ágyak száma:

35

kemping esetén a területegységek száma:

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

8027-1/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.11.13.

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:

PANVER Korlátolt Felelõsségû Társaság

címe:

2485 Gárdony, Kossuth utca 24.

székhelye:

1224 Budapest, XII. utca 64.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

21/2017

0109290644

25814570243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

258145705520113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 8163

2485 Gárdony, Kossuth utca 24.

elnevezése: VADLÚD VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.12.08.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

9

kemping esetén a területegységek száma:

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

8694-1/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.12.12.

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:

Orcziné Kiss Andrea

címe:

2484 Gárdony, Tél u. 17.

székhelye:

8000 Székesfehérvár Oszlányi u. 6/A.

1/2018

54881642

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54881642127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3991

2484 Gárdony Tél u. 17.

elnevezése: ORCZI VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.01.15.

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:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/434-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.01.23.

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:

Kusztor Tamás

címe:

2483 Gárdony, Pisztráng utca 18.

székhelye:

8060 Mór Klapka György utca 4.

2/2018

54884669

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54884669127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5954

2483 Gárdony Pisztráng utca 18.

elnevezése: FÉSZEK VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.01.15.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/452-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.01.23.

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:

Vida Balázs Ákos

címe:

2484 Gárdony, Szabadka utca 9.

székhelye:

1025 Budapest Pusztaszeri út 39.

3/2018

54387492

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54387492141

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 4763

2484 Gárdony Szabadka utca 9.

elnevezése: KÖVIRÓZSA VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.03.05.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/2358-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.03.20.

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:

Kis-Pál Zsuzsanna

címe:

2484 Gárdony, Álmos vezér utca 86.

székhelye:

2484 Gárdony, Álmos vezér utca 88.

4/2018

54905490

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54905490142

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 4703

2484 Gárdony Álmos vezér utca 86.

elnevezése: ÁLMOS SZÁLLÁS

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.03.28.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/2526-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.03.28.

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:

97

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Istenes Balázs

címe:

2485 Gárdony, Petõfi S. utca 24.

székhelye:

2485 Gárdony, Petõfi S. utca 24/A.

5/2018

64372925

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

64372925127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 8260/1

2485 Gárdony Petõfi S. u. 24.

elnevezése: ILONA VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.04.21.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/3013-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.04.23.

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:

Kienitz Pál György

címe:

2483 Gárdony, Színyei Merse Pál u. 3/A.

székhelye:

2483 Gárdony Benczúr Gyula tér 6.

6/2018

70905658

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

70905658127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 7657/A/1

2483 Gárdony Színyei Merse Pál u. 3/A.

elnevezése: ARANYPATAK VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.04.23.

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:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/3021-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.04.23.

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:

Szabó Antal Istvánné

címe:

2484 Gárdony, Pipacs tér 24. 7103 hrsz

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Rigó utca 35.

7/2018

67963131

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

67963131127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 7103

2484, Gárdony Pipacs tér 24.

elnevezése: NYÁR APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.05.04.

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:

A2018/3250-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.05.07.

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:

Horváth Zsolt

címe:

2483 Gárdony, Munkácsy Mihály krt. 23. 7810 hrsz

székhelye:

2483 Gárdony, Munkácsy Mihály krt. 23.

8/2018

76921090

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

76921090127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 7810

2483 Gárdony, Munkácsy Mihály krt. 23.

elnevezése: WHITE&BRIGHT APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.05.07.

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:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/3376-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.05.10.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Dudás Judit

címe:

2483 Gárdony, Szemere B. u. 9.

székhelye:

2483 Gárdony, Szemere B. utca 9.

9/2018

79151148

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79151148127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6282/5/A

2483 Gárdony, Árvácska utca 2.

elnevezése: FICAK VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.05.07.

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:

A2018/3377-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.05.10.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Palocsay Forgó Szabina

címe:

2483 Gárdony, Cethal utca 7. 5808 hrsz

székhelye:

1222 Budapest Komáromi u. 73.

10/2018

74273906

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74273906143

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5808

2483 Gárdony Cethal utca 7.

elnevezése: VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.06.20.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/4912-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.06.20.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Ujvárosi László

címe:

2483 Gárdony, Keszeg utca 107. 6016 hrsz

székhelye:

1142 Budapest Erzsébet királyné útja 52/b. II/9.

11/2018

54991239

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54991239142

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6016

2483, Gárdony Keszeg utca 107.

elnevezése: NYARALÓ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.06.22.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/5006-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.06.22.

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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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Polonkai Éva

címe:

2484 Gárdony, Óvoda utca 3.

székhelye:

2484 Gárdony, Óvoda utca 3.

12/2018

54951673

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54951673127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6588/3

2484 Gárdony Óvoda utca 3.

elnevezése: MADARAS APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.06.22.

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:

5

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/5007-2/2018

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.06.22.

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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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Oláh Béla Mihály

címe:

2483 Gárdony, Rózsa utca 9. 6170 hrsz

székhelye:

1223 Budapest, Erzsébet királyné utca 28/C.

13/2018

55083081

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

55083081143

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6170

2483 Gárdony Rózsa utca 9.

elnevezése: PEPSI BNB

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.07.06.

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:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/5205-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.07.06.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Cserhalmi Dávid László

címe:

2484 Gárdony, Harang utca 26. 3180 hrsz

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Budai út 71/A.

14/2018

54373798

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54373798127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3180

2484 Gárdony Harang utca 26.

elnevezése: DÁVID APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.07.06.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/5208-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.07.06.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fotiu Pandelisz Zoltánné

címe:

2484 Gárdony, Géza utca 17.

székhelye:

2484 Gárdony, Géza utca 17.
55084484

azonosító száma:

15/2018

cégjegyzékszáma:

55084484127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2996/2/A

2484 Gárdony, Géza utca 17.

elnevezése: SZIESZTA APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.07.11.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/5258-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.07.11.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Alexa Irén

címe:

2484 Gárdony, Szöcske utca 7.

székhelye:

2484 Gárdony, Szöcske utca 1.

16/2018

55078946

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

55078946143

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 7309

2484 Gárdony Szöcske utca 7.

elnevezése: SZÖCSKE VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.07.09.

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:

A2018/5259-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.07.09.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Házlinger Krisztina

címe:

2483 Gárdony, Kossuth utca 50. TT. 24.

székhelye:

2490 Pusztaszabolcs Gépállomás utca 27.

17/2018

55090427

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

55090427127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2213/13/A/24

2483 Gárdony Kossuth utca 50. TT. 24.

elnevezése: CSEPLAK APARTMAN

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.07.20.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

A20185464-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.07.20.

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:

110

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kuzsel Lászlóné

címe:

2483 Gárdony, Karvaly utca 6.

székhelye:

2030 Érd Duna utca 4

18/2018

55107578

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

55107578133

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 145

2483 Gárdony Karvaly utca 6.

elnevezése: FAMÍLIA VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.08.15.

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:

A2018/5920-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.08.15.

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:

Török Valéria Tünde

címe:

2484 Gárdony, Fóka utca 8.

székhelye:

8000 Székesfehérvár Vértanú utca 21.

19/2018

78762532

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

78762532127

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 7394

2484 Gárdony Fóka utca 8.

elnevezése: TÜNDILAK

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.09.07.

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:

A2018/6691-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.09.07.

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:

Budapest Fõváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat Gazdasági Mûködtetési Központ

címe:

2484 Gárdony, Névtelen utca 1.

székhelye:

1158 Budapest Ady Endre utca 31-33.
15792307

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

20/2018

15792307211

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

157923078411322

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 7509/10

2484 Gárdony Névtelen utca 1.

elnevezése: ÜDÜLÕ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.08.13.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

9

az ágyak száma:

35

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/5892-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.08.13.

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:

Horváth László

címe:

2483 Gárdony, Pisztráng utca 19.

székhelye:

1085 Budapest, József körút 69.

21/2018

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

51538259

68294449242

adószáma:

682944456102310

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 6036/19

2483 Gárdony Pisztráng utca 19.

elnevezése: VELENCEPART SZÁLLÓ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.11.07.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

40

az ágyak száma:

80

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/7309-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.10.19.

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:

Zöld Imre

címe:

2484 Gárdony, Chernel István utca 54.

székhelye:

2484 Gárdony, Chernel István utca 54.

22/2018

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

50639395

67711635127

adószáma:

677116355530231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 5315

2484 Gárdony Chernel István utca 54.

elnevezése: PÁKÁSZ TANYA

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.12.06.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

17

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

57

10

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

A2018/8199-2/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.11.30.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fóti Alex

címe:

2484 Gárdony, Árpád fejedelem utca 2.

székhelye:

2484 Gárdony, Árpád fejedelem utca 2.

23/2018

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

55125945

55125945142

adószáma:

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 3622

2484 Gárdony Árpád fejedelem utca 2.

elnevezése: CSÓNAKOS VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2018.12.19.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

A2018/8485-1/2018.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2018.12.19.

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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