Velem Községi
............................................................................................
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:

Kern Péter

címe:

9726 Velem , Guba u. 4.

székhelye:

9726 Velem , Guba u. 4.

3/2010

21

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74541616138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 737

9726, Velem Guba u. 4.

elnevezése: Diákszállás

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

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:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

278-8-21/1997

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.10.29.

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:

2

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Takács János Zoltánné

címe:

9726 Velem , Jókai Mór u. 32

székhelye:

9726 Velem , Jókai Mór u. 32

4/2010

8319825512

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74405002138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

744050025520233

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 852

9726, Velem Jókai Mór u. 32.

elnevezése: Családi ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

278-8-23/1997

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.09.30.

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:

3

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gereben István

címe:

9726 Velem , Gesztenyés u. 10.

székhelye:

9726 Velem , Gesztenyés u. 10.

7/2010

8315093800

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74581162138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 552/2

9726, Velem Gesztenyés u. 10.

elnevezése: Gereben Villa

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

módosítása:

2010.03.18.

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:

274-3/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.03.18.

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:

4

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kántorné Molnár Katalin

címe:

9771 Balogunyom, Táncsics M. u.10

székhelye:

9771 Balogunyom, Táncsics M. u.10

9/2010

8334673345

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74586459138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 431

9726, Velem Boróka u. 1.

elnevezése: Üdülõ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

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:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

1129-2/2001

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.11.27.

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:

5

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

KERN Vendégház Bt.

címe:

9726 Velem , Rákóczi u. 56

székhelye:

9726 Velem , Rákóczi u. 56

10/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1806103108

26868761218

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

268687615520212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 654

9726, Velem Rákóczi u. 56.

elnevezése: Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

548-2/2003

Az engedély
kiállításának dátuma:

2003.07.28.

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:

6

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kalauz Balázs

címe:

9726 Velem , Kossuth u. 49.

székhelye:

9726 Velem , Kossuth u. 49.

12/2010

8313902671

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

61310779238

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 275

9726, Velem Fenyves u. 16.

elnevezése: Kakukk

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

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:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

532-2/2004

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.04.07.

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:

Kalauz Balázs

címe:

9726 Velem , Kossuth u. 49.

székhelye:

9726 Velem , Kossuth u. 49.

13/2010

8313902671

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

61310779238

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 184

9726, Velem Kossuth u. 49.

elnevezése: Öregház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

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:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

549-2/2004

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.04.15.

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:

8

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kalauz Balázs

címe:

9726 Velem , Kossuth u. 49.

székhelye:

9726 Velem , Kossuth u. 49.

15/2010

8313902671

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

61310779238

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1293

9726, Velem Fagyöngy u. 14

elnevezése: FAGYÖNGY

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

121-2/2008

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.01.30.

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:

Kalauz Balázs

címe:

9726 Velem , Kossuth u. 49.

székhelye:

9726 Velem , Kossuth u. 49.

16/2010

8313902671

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

61310779238

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 706/1

9726, Velem Guba u. 30

elnevezése: GUBA Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

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:

122-2/2008

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.01.30.

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:

Molnár Adrienn

címe:

9726 Velem , Jókai M. u. 6.

székhelye:

9726 Velem , Jókai M. u. 6.

17/2010

8395594119

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

77905336138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 867

9726, Velem Jókai M. u. 6.

elnevezése: Molnár Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

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:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

314-2/2002

Az engedély
kiállításának dátuma:

2002.04.30.

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:

Balogh Enikõ

címe:

9726 Velem , Rákóczi u. 8.

székhelye:

9726 Velem , Rákóczi u. 8.

19/2010

8289372949

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74524233138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 894

9726, Velem Rákóczi u. 8.

elnevezése: Virágos Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

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:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

574-2/2005

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.06.03.

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:

Juhászné Kopcsó Anikó

címe:

9726 Velem , Hegyvámosi u. 12.

székhelye:

9726 Velem , Hegyvámosi u. 12.

21/2010

8361801081

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

77014619138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 488

9726, Velem Hegyvámosi u. 12.

elnevezése: Ciklámen Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

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:

542-2/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.07.26.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szabóné Átyim Mária

címe:

9726 Velem , Petõfi u. 6.

székhelye:

9726 Velem , Petõfi u. 6.

22/2010

8281972475

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

77976055138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 545

9726, Velem Petõfi u. 6.

elnevezése: M & S Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

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:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

234-2/2008

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.03.11.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

14

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Savanyó András

címe:

9726 Velem , Ciklámen u. 4.

székhelye:

9726 Velem , Ciklámen u. 4.

24/2010

8423320812

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72857881138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 528

9726, Velem Ciklámen u. 1.

elnevezése: NA-túra Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

módosítása:

2010.03.05.

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:

587-2/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.06.03.

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:

PihenjVelem.hu Kft.

címe:

9726 Velem , Rákóczi u. 2/B.

székhelye:

1136 Budapest, Tátra u. 5/A.

25/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0109190836

11054096241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

110540968559113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 059/10

9726, Velem Rákóczi u. 2/B

elnevezése: Novákfalva üdülõfalu

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

módosítása:

2014.06.02.

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

60

az ágyak száma:

160

kemping esetén a területegységek száma:

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

392-3/2004

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.04.08.

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:

16

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szitás Istvánné

címe:

6400 Kiskunhalas, Nyárfa u. 10

székhelye:

6400 Kiskunhalas, Nyárfa u. 10

26/2010

27

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

61093629123

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 289

9726, Velem Kossuth u. 66.

elnevezése: Páfrányos Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

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:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

185-3/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.02.26.

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:

Kicsi Beles Menû Kft.

címe:

1204 Budapest, Török Flóris utca 116.

székhelye:

1204 Budapest Török Flóris utca 116.

2/2011

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0109990437

adószáma:

24100348243

vállalkozói nyilvántartási száma:

241003485610113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 92

9726, Velem Rákóczi utca 51.

elnevezése: Gomba Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.11.09.

módosítása:

2012.12.05.

megszûnése:

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

az ágyak száma:

kemping esetén a területegységek száma:

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

1379-2/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.10.28.

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:

Takács János Zoltánné

címe:

9726 Velem , Jókai Mór u. 32

székhelye:

9726 Velem , Jókai Mór u. 32

1/2012

8319825512

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74405002138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

744050025520233

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 879

9726, Velem Rákóczi utca 38.

elnevezése: Petra apartmanok

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.05.21.

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:

13

kemping esetén a területegységek száma:

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

863-2/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.05.22.

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:

Gulácsi Éva Erika

címe:

9726 Velem , Kossuth utca 53.

székhelye:

9726 Velem , Kossuth utca 53.

1/2013

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

31226497

66048675138

adószáma:

660486755520231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 330

9726 Velem, Kossuth utca 8.

elnevezése: Hosszúvölgy Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.01.31.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

V/148-2/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.01.31.

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:

Zubor Adrián

címe:

9726 Velem , Fenyves utca 9.

székhelye:

9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 76/C. I. em. 6. ajtó

2/2013

8405291342

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74492000138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

744920006820233

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 194 hrsz

9726 Velem, Fenyves utca 9.

elnevezése: Zubor Adrián

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.08.01.

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:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

V/1017-2/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.08.01.

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:

Rossgattererné Szemes Erzsébet Ilona

címe:

9726 Velem , Gesztenyés utca 45.

székhelye:

9726 Velem , Gesztenyés utca 45.
832124686

azonosító száma:

1/2014

cégjegyzékszáma:

50248773138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 666/1

9726, Velem

elnevezése: RUDOLF VENDÉGHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.10.14.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

V/1443-2/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.10.14.

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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