BOZSOK 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:

Bistey Béla Zsolt

címe:

9727 Bozsok , Rákóczi u. 104.

székhelye:

9727 Bozsok , Rákóczi u. 104.

6/2010

18

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74589926138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 278/4

9727, Bozsok Rákóczi u. 104.

elnevezése: Családi ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.16.

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:

724/2004

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.05.04.

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:

2

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kiss Rozália

címe:

9727 Bozsok , Rákóczi u. 43.

székhelye:

9727 Bozsok , Rákóczi u. 43.

7/2010

20

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

77903918118

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 122

9727, Bozsok Rákóczi u. 43.

elnevezése: Bozsoki Pihenõ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.16.

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:

12

kemping esetén a területegységek száma:

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

43/2005

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.01.03.

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:

3

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagyné Szabadfi Mariann

címe:

9727 Bozsok , Rákóczi u. 105

székhelye:

9727 Bozsok , Rákóczi u. 105
21

azonosító száma:

8/2010

cégjegyzékszáma:

74588774138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 278/2

9727, Bozsok Rákóczi u. 105.

elnevezése: Nagy Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.16.

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:

833/2006

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.09.13.

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:

4

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Gábor

címe:

9727 Bozsok , Rákóczi u. 105.

székhelye:

9727 Bozsok , Rákóczi u. 105.

9/2010

22

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

42676702341

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1804

9727, Bozsok

elnevezése: Nagy Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.16.

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:

254/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.04.16.

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:

5

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Vulcz Imréné

címe:

9727 Bozsok , Rákóczi u. 154.

székhelye:

9727 Bozsok , Rákóczi u. 154.

10/2010

3 ; 26

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74526871138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

745268715520233

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 376

9727, Bozsok Rákóczi u. 154.

elnevezése: Margaréta Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.16.

módosítása:

2012.11.08.

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:

296/2009

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.03.09.

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:

6

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Jakabné Kovács Ágnes

címe:

9727 Bozsok , Rákóczi u. 101/R

székhelye:

9727 Bozsok , Rákóczi u. 101/R

11/2010

11

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72480663138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 604/2

9727, Bozsok Rákóczi u. 101/R

elnevezése: Patakparti Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.16.

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:

121-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.01.21.

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:

7

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Alpokalja Gastro Kft.

címe:

9727 Bozsok , Rákóczi utca 101/6.

székhelye:

9727 Bozsok , Rákóczi utca 101/6.

13/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1809110042

23092396218

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

230923965610113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 268/18

9727, Bozsok Rákóczi u. 101/6

elnevezése: Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.03.

módosítása:

2011.01.07.

megszûnése:

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

panzió

X 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:

66-3/2003

Az engedély
kiállításának dátuma:

2003.02.03.

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:

8

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tátrainé Hári Timea

címe:

9700 Szombathely, Kálvária u. 34-36.

székhelye:

9700 Szombathely, Kálvária u. 34-36.

14/2010

8364842897

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

77913766138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 308

9727, Bozsok Rákóczi u. 119.

elnevezése: Napsugár Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.05.14.

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:

5

kemping esetén a területegységek száma:

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

1465-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.05.14.

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:

9

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

IROTTKÕ 96' Kft.

címe:

1022 Budapest, Alvinci u.30.

székhelye:

1022 Budapest, Alvinci u.30.

1/2011

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0109564242

adószáma:

12199626241

vállalkozói nyilvántartási száma:

121996265590113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 372

9727, Bozsok Rákóczi u. 152.

elnevezése: Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.02.18.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X 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:

140-2/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.02.18.

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:

10

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kutasi Attila

címe:

9727 Bozsok, Villa utca 7.

székhelye:

9727 Bozsok Villa utca 7.

2/2012

8360483426

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 127

9727, Bozsok Rákóczi utca 45.

elnevezése: Rákóczi Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.09.03.

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:

12

kemping esetén a területegységek száma:

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

1100-2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.09.03.

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:

11

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

IROTTKÕ 96' Kft.

címe:

1022 Budapest, Alvinci u.30.

székhelye:

1022 Budapest, Alvinci u.30.

1/2016

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0109564242

12199626241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

121996265590113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1/1

9727 Bozsok, Rákóczi u. 2.

elnevezése: Bozsoki Malomporta

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.06.06.

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:

28

kemping esetén a területegységek száma:

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

V/936-4/2016.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.07.05.

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:

12

