Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
............................................................................................
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:

Vaskúti Kossuth Vadásztársaság

címe:

6521 Vaskút, Kossuth u. 106.

székhelye:

6521 Vaskút, Kossuth u. 106.

2/2012

Pk.60206/1989/2 cégjegyzékszáma:

azonosító száma:

19975243203

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

199752430170529

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 171

6521, Vaskút

elnevezése: Vadász Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.02.10.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

7

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

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

2/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.07.14.

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:

2

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Vaskút Vendégház Bt. (nysz 3.)

címe:

6521 Vaskút, Petõfi u. 69.

székhelye:

6521 Vaskút, Petõfi u. 69.

azonosító száma:

1/2015

cégjegyzékszáma:

0306108254

20139366203

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

201393666622117

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1226

6521, Vaskút, Petõfi u. 69.

elnevezése: Vaskút Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.09.07.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

9

kemping esetén a területegységek száma:

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

370-5/2015/EHAT

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.09.07.

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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