POLGÁRMESTERI HIVATAL
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

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

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

KÁLI BÉLA

címe:

3262 MARKAZ, FÕ UT 8.

székhelye:

3262 MARKAZ, FÕ UT 8.

1/2010

01/1992.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72633050230

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 615

3262, MARKAZ, FÕ UT 8.

elnevezése: VADÁSZ VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

1992.09.18.

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:

01/1992.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1992.09.18.

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:

2

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

címe:

3262 MARKAZ, MIKES U. 5-7.

székhelye:

3262 MARKAZ, MIKES U. 5-7.
15378840-2-10

azonosító száma:

2/2010

cégjegyzékszáma:

15378840210

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1422

3262, MARKAZ, TÓPART

elnevezése: ÖNKORMÁNYZAT PIHENÕHÁZA

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2004.04.19.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

14

kemping esetén a területegységek száma:

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

02/2004.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.04.19.

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:

HADOBÁS DEZSÕ

címe:

3262 MARKAZ, FELSZABADULÁS UT 60.

székhelye:

3262 MARKAZ, FELSZABADULÁS UT 60.

3/2010

47825712230

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

47825712230

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 157

3262, MARKAZ, FÕ UT 184/3.

elnevezése: FALUVÉGI VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2006.09.28.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

04/2006.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.09.28.

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:

4

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

SIMONYÁK KORNÉLIA

címe:

3262 MARKAZ, ÁRPÁD UT 4.

székhelye:

3262 MARKAZ, ÁRPÁD UT 4.

4/2010

8370923666

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

48144263130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 324

3262, MARKAZ, ÁRPÁD UT 4.

elnevezése: LIA VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2008.02.22.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

05/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.02.22.

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:

MÉSZÁROS LÁSZLÓ

címe:

3262 MARKAZ, DÓZSA GY.U. 15.

székhelye:

3262 MARKAZ, DÓZSA GY.U. 15.

5/2010

8395544286

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

48155892130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 650

3262, MARKAZ, DÓZSA GY.U. 15.

elnevezése: MÉSZI VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2008.03.07.

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:

14

kemping esetén a területegységek száma:

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

06/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.03.07.

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:

6

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

HETTIKNÉ PAP VIOLA

címe:

3261 ABASÁR, DÓZSA U. 10.

székhelye:

3261 ABASÁR, DÓZSA U. 10.

6/2010

72756230130

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72756230130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1016

3262, MARKAZ, TÓPARTI KÖRÚT 83.

elnevezése: VIOLA NYARALÓ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2008.03.20.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

07/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.03.20.

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:

JUHÁSZ JÓZSEF

címe:

3388 POROSZLÓ, RÁKÓCZI UT 28.

székhelye:

3388 POROSZLÓ, RÁKÓCZI U. 28.

7/2010

72775220-1-30

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72775220130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: J 5/1

3262, MARKAZ, TÓPART

elnevezése: HORGÁSZTANYA VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2008.03.31.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

08/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.03.31.

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:

NAPFÉNY 5000 BT

címe:

3262 MARKAZ, DOBÓ UT 62.

székhelye:

3262 MARKAZ, DOBÓ UT 62.

8/2010

22161608210

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

22161608210

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 846

3262, MARKAZ, KÁLVÁRIA UT 50.

elnevezése: NAPFÉNY VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2008.04.10.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

09/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.04.10.

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:

PARTNER 2003. KFT

címe:

3200 GYÖNGYÖS, KOSSUTH UT 16/2.

székhelye:

3200 GYÖNGYÖS, KOSSUTH UT 16/2.

9/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1009021888

13144801210

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

131448017012113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 133

3262, MARKAZ, SZABADSÁG UT 26.

elnevezése: BIRSALMA PANZIÓ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2008.05.06.

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:

9

kemping esetén a területegységek száma:

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

11/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.05.06.

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:

KÁLI ZSUZSANNA

címe:

3262 MARKAZ, FÕ UT 49.

székhelye:

3262 MARKAZ, FÕ UT 49.

10/2010

8402014402

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

48161976130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 350

3262, MARKAZ, FÕ UT 49.

elnevezése: DIANA VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2008.06.09.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

12/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.06.09.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

HYDROX KFT

címe:

3262 MARKAZ, JÓKAI UT 68.

székhelye:

7030 PAKS, BÉKE UT 57.

11/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1709004271

12705685217

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 397/6.

3262, MARKAZ

elnevezése: FALUSI SZÁLLÁSHELY

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2008.04.14.

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:

7

kemping esetén a területegységek száma:

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

10/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.04.14.

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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