Parád Nagyközségi Önkornányzat Polgármesteri Hivatala
............................................................................................
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:

MÁV ESE Rudolf Biztosító

címe:

1077 Budapest, Baross tér 15.

székhelye:

1077 Budapest, Baross tér 15.
60609612

azonosító száma:

1/2009

cégjegyzékszáma:

19001535201

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

190015358891529

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 437

3244. Parádfürdõ, Fehérkõ ut 1

elnevezése: Rudolf Panzió "A" ép.

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

1997.07.21.

módosítása:

2003.09.22.

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

28

az ágyak száma:

54

kemping esetén a területegységek száma:

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

22/1997

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.07.21.

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:

MÁV ESE Rudolf Biztosító

címe:

1077 Budapest, Baross tér 15.

székhelye:

1077 Budapest, Baross tér 15.
60609612

azonosító száma:

2/2009

cégjegyzékszáma:

19001535201

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

190015358891529

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 463

3244. Parádfürdõ, Peres ut 35

elnevezése: Rudolf Panzió "B" ép.

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

1997.07.21.

módosítása:

2003.09.22.

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

11

az ágyak száma:

34

kemping esetén a területegységek száma:

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

920/1997

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.07.21.

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:

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

címe:

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.

székhelye:

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
216/2009.05.28.
K.H. Hat.

azonosító száma:

3/2009

cégjegyzékszáma:

15340924203

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

153409249004322

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 090/17

3244, Parádfürdõ, Sándorrét.

elnevezése: Parádfürdõi Ifjúsági Tábor

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.28.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

19

az ágyak száma:

190

kemping esetén a területegységek száma:

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

224-4/2000

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.04.10.

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:

Bencsók Vilmosné

címe:

3240 Parád, , Kristály ut 91

székhelye:

3240 Parád, , Kristály ut 91

4/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

5644711

72671102230

adószáma:

726711025521231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 425/3

3240, Parád, Kristály ut 91.

elnevezése: Zöldövezet Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.28.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

32

kemping esetén a területegységek száma:

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

1330-3/2001

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.08.16.

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:

Steer és társa ÉKSZ. Bt.

címe:

2045 Törökbálint, Szív ut 9.

székhelye:

2045 Törökbálint, Szív ut 9.

5/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1306013756

24476111213

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

244761115512231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 527

3244, Parádfürdõ, Kossuth ut 376.

elnevezése: Ifjúsági Tábor

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.28.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

14

az ágyak száma:

125

kemping esetén a területegységek száma:

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

136/2002

Az engedély
kiállításának dátuma:

2002.05.29.

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:

Parád Park Hotel Kft

címe:

3244 Parádfürdõ, Kossuth ut 372

székhelye:

3244 Parádfürdõ, Kossuth ut 372

6/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1009025820

13195364210

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

131953645510113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 510; 516/5

3240, Parád, Kossuth ut 91.

elnevezése: Erzsébet Park Hotel

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.28.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

86

az ágyak száma:

258

kemping esetén a területegységek száma:

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

1127-2/2008

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.04.30.

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:

Kívés András

címe:

3240 Parád, , Rákóczi ut 59

székhelye:

3240 Parád, , Rákóczi ut 59

7/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

4182191

47837160230

adószáma:

478371605530231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0124

3240, Parád, Külterület.

elnevezése: Túra Camping és Étterem

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.28.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

11

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

55

150

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

525-2/2005

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.03.10.

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:

Jenei Gábor

címe:

3240 Parád,, Kossuth ut 354

székhelye:

3240 Parád,, Kossuth ut 354

8/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

9026171

64166469230

adószáma:

641664695510231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 548

3240, Parád, Kossuth ut 348.

elnevezése: Muskátli vendégfogadó "A" épület

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.28.

módosítása:

megszûnése:

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

11

az ágyak száma:

19

kemping esetén a területegységek száma:

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

547-2/2005

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.05.05.

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:

Jenei Gábor

címe:

3240 Parád,, Kossuth ut 354

székhelye:

3240 Parád,, Kossuth ut 354

9/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

9026171

64166469230

adószáma:

641664695510231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 329

3240, Parád, Kossuth ut 191.

elnevezése: Muskátli vendégfogadó "B" épület és étterem

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.28.

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:

39

kemping esetén a területegységek száma:

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

547-4/2005

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.05.05.

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:

Parádés Pihentetõ Bt.

címe:

1182 Budapest, Lakitelek ut 15

székhelye:

1182 Budapest, Lakitelek ut 15

10/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0106769868

21180337243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

211803375510212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 490

3244, Parádfürdõ, Peres ut 8-10.

elnevezése: Muflon Vendégfogadó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.28.

módosítása:

megszûnése:

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

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:

1419-2/2005

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.08.16.

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:

Kakuk Istvánné

címe:

3240 Parád(óhuta), Rózsa F. ut 2

székhelye:

3240 Parád(óhuta), Rózsa F. út 2.

11/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

4658284

47913770213

adószáma:

479137704721231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1352

3240, Parád(óhuta), Széchenyi út 36.

elnevezése: HUBERTUS Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.30.

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:

14

kemping esetén a területegységek száma:

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

636-2/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.03.21.

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:

Kívés András

címe:

3240 Parád, , Rákóczi ut 59

székhelye:

3240 Parád, , Rákóczi ut 59

12/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

4182191

47837160230

adószáma:

478371605530231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 438

3244, Parádfürdõ, Kossuth ut 219.

elnevezése: FRESKÓ Motel Büfé

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.30.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

14

az ágyak száma:

29

kemping esetén a területegységek száma:

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

1091-6/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.04.10.

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:

STARLOCK KV Bt.

címe:

1163 Budapest, Prohászka Ottokár út 17.

székhelye:

1163 Budapest, Prohászka Ottokár út 17.

13/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0106751065

21405455242

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

214054555187212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 486

3244, Parádfürdõ, Peres út 18.

elnevezése: "BORÓKA" Minihotel

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.30.

módosítása:

megszûnése:

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

20

kemping esetén a területegységek száma:

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

1416-5/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.05.21.

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:

14

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Panoráma Kilenc Kft.

címe:

1026 Budapest, Házmán út 2.

székhelye:

1026 Budapest, Házmán út 2.

14/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0109903792

14435285241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

144352855520113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 487

3244, Parádfürdõ, Peres út 16.

elnevezése: "MÁTYÁS" Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.30.

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:

26

kemping esetén a területegységek száma:

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

309-2/2009

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.02.06.

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:

Szántainé Lempeg Judit

címe:

3240 Parád, , Kossuth ut 234

székhelye:

3240 Parád, , Kossuth ut 234

15/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

18906695

60184047230

adószáma:

601840475510231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 614

3240, Parád, Kossuth ut 234.

elnevezése: JUDIT Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.30.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

1842-2/2009

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.08.03.

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:

Kívés Péterné

címe:

3240 Parád, , Kristály út 48

székhelye:

3240 Parád, Kristály út 48.,

16/2009

8343751779

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72728242130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 375

3240, Parád, Kristály ut 48.

elnevezése: Kívés Fizetõvendéglátó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.30.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

188-2/2008

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.01.21.

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:

Nagyné Körmendi Éva

címe:

5300 Karcag, Zádor ut 7

székhelye:

5300 Karcag, Zádor ut 7

17/2009

8329455189

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

52264436136

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 933

3240, Parád, Kossuth ut 91.

elnevezése: ÉVA Fizetõvendéglátó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.30.

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:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

3/1997

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.09.24.

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:

18

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tarjániné Asztalos Ágnes

címe:

3240 Parád, Kristály út 38

székhelye:

3240 Parád, Kristály út 38
8334473176

azonosító száma:

18/2009

cégjegyzékszáma:

11111111111

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 386; 280

3240, Parád, Kristály ut 17 és 38.

elnevezése: Kristály Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.30.

módosítása:

2010.12.07.

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:

18/2009

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.12.07.

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:

Tóth Lászlóné

címe:

3244 Parádfürdõ, Fehérkõ út 8

székhelye:

3244 Parádfürdõ, Fehérkõ út 8

19/2009

8308313981

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

11111111111

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 434/17

3244, Parádfürdõ, Fedérkõ út 8.

elnevezése: Tóth Fizetõvendéglátó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.30.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

12/1997

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fekete Róbert Béláné

címe:

3240 Parád,, Kristály ut 35

székhelye:

3240 Parád,, Kristály ut 35

20/2009

8331594029

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72727148130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 397/1

3240, Parád, Kristály ut 35

elnevezése: Fekete Fizetõvendéglátó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.30.

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:

9

kemping esetén a területegységek száma:

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

15/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.07.19.

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:

21

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szmigura Józsefné

címe:

3240 Parád, , Hársfa út 9

székhelye:

3240 Parád, , Hársfa út 9

21/2009

8247542218

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72725940130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 753

3240, Parád, Hársfa ut 9

elnevezése: Szmigura Fizetõvendéglátó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.30.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

16/1997

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.10.01.

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:

Gere Istvánné

címe:

3240 Parád, , Toldi út 12.

székhelye:

3240 Parád, , Toldi út 12.

22/2009

8315563580

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

11111111111

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 986/2

3240, Parád, Toldi ut 12

elnevezése: Gere Fizetõvendéglátó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.30.

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:

17/1997

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.12.08.

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:

23

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Neuprandt Terencné

címe:

3240 Parád, , Kossuth út 320

székhelye:

3240 Parád, Kossuth ut 320.

23/2009

8293971819

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

11111111111

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 565

3240, Parád, Kossuth ut 91.

elnevezése: Neuprandt Fizetõvendéglátó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.31.

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:

7

kemping esetén a területegységek száma:

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

19/1997

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.12.11.

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:

Matóthy Éva

címe:

3240 Parád, , Kossuth ut 185

székhelye:

3240 Parád, , Kossuth ut 185

24/2009

8305083624

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

11111111111

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 315

3240, Parád, Kossuth ut 91.

elnevezése: Maróthy Fizetõvendéglátó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.31.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

20/1998

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.06.23.

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:

Simon Andrásné

címe:

3244 Parádfürdõ,, Peres ut 43

székhelye:

3244 Parádfürdõ, Peres ut 43

25/2009

8305083623

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72749540130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 467

3240, Parád, Kossuth ut 91.

elnevezése: Izabella Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.31.

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:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

23/2000

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.09.19.

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:

26

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

HANGA Kft.

címe:

3240 Parád külterület, Fényespagony Pf.:31.

székhelye:

3240 Parád, Fényespagony Pf.:31.

26/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1009027722

14042537210

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0129/023A.

3240, Parád, Fényespagony.

elnevezése: HANGA Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.31.

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:

12

kemping esetén a területegységek száma:

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

41/2008

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.07.10.

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:

Gásgár Lászlóné

címe:

3240 Parád, Kristály út 65

székhelye:

3240 Parád, Kristály út 65

27/2009

8324621342

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

11111111111

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 412

3240, Parád, Kristály út 65.

elnevezése: Gáspár Fizetõvendéglátó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.31.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

27/2002

Az engedély
kiállításának dátuma:

2002.07.01.

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:

Szakács Jánosné

címe:

3240 Parád, Ifjúság út 11

székhelye:

3240 Parád, Ifjúság út 11

29/2009

8315874624

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

11111111111

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 768

3240, Parád, Kossuth ut 114.

elnevezése: Szakács Fizetõvendéglátó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.31.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

34/2005

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.08.09.

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:

Benyus Lászlóné

címe:

3244 Parádfürdõ, Kossuth ut 352

székhelye:

3244 Parádfürdõ, Kossuth ut 352

30/2009

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

4102829

48011651130

adószáma:

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 545

3244, Parádfürdõ, Kossuth ut 352.

elnevezése: Benyus Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.31.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

37/2006

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.06.15.

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:

30

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Juhász Imre

címe:

3240 Parád, Kékesi ut

székhelye:

3240 Parád, Kékesi ut

32/2009

8349550813

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

11111111111

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1375

3240, Parád(óhuta), Mohos út 14

elnevezése: Panoráma Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.31.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

39/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.05.14.

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:

31

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bíró Zsolt

címe:

3244 Parádfürdõ, Kristály út 436/5 hrsz

székhelye:

3244 Parádfürdõ, Kristály út 436/5 hrsz

33/2009

8379580338

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72783351130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 436/5

3244, Parádfürdõ, Központi parkoló.

elnevezése: Bíró Fizetõvendéglátó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.07.06.

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:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

40/2/2009

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.07.06.

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:

32

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Mészáros Istvánné

címe:

3240 Parád, Szabadság ut 10.

székhelye:

3240 Parád, Szabadság ut 10.

1/2010

8300674780

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

11111111111

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 880/1

3240, Parád, Szabadság ut 10

elnevezése: Hegyalja Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.01.04.

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:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

41/2009

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.03.11.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

33

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Hajnalka

címe:

4251 Hajdúsámson, Árpád ut 12

székhelye:

4251 Hajdúsámson, Árpád ut 12

4/2010

8366113511

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

47305850129

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1365

3240, Parád(óhuta) Széchenyi ut 17/A.

elnevezése: ÓHUTA Nyaraló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.01.04.

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:

43/2009

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.04.23.

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:

34

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Parád Nagyközség Önkormányzata

címe:

3240 Parád, Kossuth ut 91

székhelye:

3240 Parád, Kossuth ut 91
15379298

azonosító száma:

5/2010

cégjegyzékszáma:

15379298210

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

153792988411321

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 351

3240, Parád, Kossuth ut 219

elnevezése: Károlyi Vendégház Parádfürdõ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.04.21.

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:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

1659/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.04.21.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

35

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szabó Mihályné

címe:

4087 Hajdúdorog, Böszörményi ut 41

székhelye:

4087 Hajdúdorog, Böszörményi ut 41.

6/2010

8310564171

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

11111111111

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 414/2

3240. Parád, Kristály út 69

elnevezése: Hegyikristály Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.04.30.

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:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

1391-4/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.04.30.

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:

36

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kun Szilárd

címe:

2240 Szászhalombatta, Gesztenyés út 17

székhelye:

2240 Szászhalombatta, Gesztenyés út 17

7/2010

8395431392

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

73093677133

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0129/17

3240, Parád külterület 0129/17. hrsz

elnevezése: Sasfészek

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.08.05.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

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

2040-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.08.05.

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:

37

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

ÉRV Zrt.

címe:

3700 Kazincbarcika. Tardonai út 1. , 3700. Kazincbarcika, Tardonai ut 1.

székhelye:

3700 Kazincbarcika. Tardonai út 1.

1/2011

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0510000123

11069186205

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

110691863600114

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0114/4

3240. Parád, Köszörûvölgy 0114/4 hrsz.

elnevezése: Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.10.

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:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

1556-2/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.06.10.

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

2011. 06. 10.

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

38

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Osztafin József

címe:

3240 Parád, Hársfa út 46

székhelye:

3240 Parád, Hársfa út 46

1/2012

8411642429

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

76477838130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1366

3240, Parád, Széchenyi út 15/b.

elnevezése: CSIGA - Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.01.17.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

314-2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.01.17.

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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