
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

............................................................................................
LESENCEISTVÁND

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



Papp Ágnes

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 206.

székhelye:

azonosító száma:

8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 206.

14/2009

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2009.11.13.

cégjegyzékszáma: adószáma: 75213840139

A szálláshely

címe: 8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 206. hrsz.: 317/1

elnevezése: ÁGNES APARTMAN

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 3064-2/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.11.13.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Lakatos Zoltánné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 158.

székhelye:

azonosító száma:

8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 158.

8365002906

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:1997.12.29.

cégjegyzékszáma: 0000000000 adószáma: 53992907139

A szálláshely

címe: 8319, LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 158. hrsz.: 181.

elnevezése: Gabi

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 777-2/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma: 1997.12.29.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Papp Mihályné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 171

székhelye:

azonosító száma:

8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 171

8280313737

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:1998.03.30.

cégjegyzékszáma: adószáma: 74791615139

A szálláshely

címe: 8319, LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 171. hrsz.: 349

elnevezése: Papp M.

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 5

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 10

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 368-2/1998

Az engedély
kiállításának dátuma: 1998.03.30.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szente Lajosné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 179.

székhelye:

azonosító száma:

8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 179.

8315345427

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:1998.08.10.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000100

A szálláshely

címe: 8319, LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 179. hrsz.: 344

elnevezése: Szente L.

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 7

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 591-2/1998

Az engedély
kiállításának dátuma: 1998.08.10.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Monostori Ágnes

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 8319 LESENCEISTVÁND, Szõlõhegy 853.

székhelye:

azonosító száma:

8319 LESENCEISTVÁND, Szõlõhegy 853.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:1999.08.17.

cégjegyzékszáma: 0000000000 adószáma: 75504331139

A szálláshely

címe: 8319, LESENCEISTVÁND, Szõlõhegy 853. hrsz.: 853

elnevezése: Monostori Á.

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 615-2/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma: 1999.08.17.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Horváth András

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 181.

székhelye:

azonosító száma:

8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 181.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2001.07.25.

cégjegyzékszáma: 0000000000 adószáma: 00000000100

A szálláshely

címe: 8319, LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 181. hrsz.: 343.

elnevezése: Horváth A.

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 558-2/2001

Az engedély
kiállításának dátuma: 2001.07.25.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Gárdonyi Lajosné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 8319 LESENCEISTVÁND, Csalit 844. hrsz.

székhelye:

azonosító száma:

8319 LESENCEISTVÁND, Csalit 844. hrsz.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2002.03.26.

cégjegyzékszáma: 0000000000 adószáma: 00000000100

A szálláshely

címe: 8319, LESENCEISTVÁND, Csalit 844. hrsz.: 844

elnevezése: Gárdonyi L.

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 5

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 482-2/2002.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2002.03.26.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Lesch Zoltánné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 173.

székhelye:

azonosító száma:

8319 LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 173.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2003.05.27.

cégjegyzékszáma: 0000000000 adószáma: 75538071139

A szálláshely

címe: 8319, LESENCEISTVÁND, Kossuth u. 173. hrsz.: 347

elnevezése: Lesch Z.

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 536-2/2003

Az engedély
kiállításának dátuma: 2003.05.27.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX

9



Polgár András

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

címe: 8319 LESENCEISTVÁND, Dózsa u. 10.

székhelye:

azonosító száma:

8319 LESENCEISTVÁND, Dózsa u. 10.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2009.07.17.

cégjegyzékszáma: 0000000000 adószáma: 00000000100

A szálláshely

címe: 8319, LESENCEISTVÁND, Dózsa u. 10. hrsz.: 92

elnevezése: Polgár A.

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 2017-1/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.07.17.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Petõ Kálmán

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

címe: 8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 20/1.

székhelye:

azonosító száma:

8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 20/1.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2009.07.24.

cégjegyzékszáma: 0000000000 adószáma: 00000000100

A szálláshely

címe: 8319, LESENCEISTVÁND, Dózzsa u. 12. hrsz.: 95

elnevezése: Petõ K.

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 2043-1/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.07.24.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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