Recski Közös Önkormányzati Hivatal
............................................................................................
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:

VITA RITA Export Import Kereskedelmi Kft.

címe:

1043 Budapest, Munkásotthon u.18-22.9.ép.

székhelye:

1043 Budapest, Munkásotthon u.18-22.9.ép.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

2/2010

0109671893

12383986241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

123839865142113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1507

3245. Recsk, Kenyeres u.13.

elnevezése: Tarna patak panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2007.08.15.

módosítása:

megszûnése:

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

10

az ágyak száma:

20

kemping esetén a területegységek száma:

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

148/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.08.15.

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:

2

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tóth Tibor

címe:

3245 Recsk, Szent István u.82

székhelye:

3245 Recsk, Szent István u.82

5/2010

8362493011

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72673575330

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

726735756622231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 15/2

3245, Recsk, Hunyadi u.41

elnevezése: Magánszálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2001.11.13.

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:

2253/2001

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.11.13.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bolykiné Bódi Judit

címe:

3245 Recsk, Ifjuság u.36.

székhelye:

3245 Recsk, Ifjuság u.36.

6/2010

8392743512

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72791781130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

727917815590233

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 798

3245, Recsk, Kossuth út 84.

elnevezése: Ágnes vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2007.05.17.

módosítása:

2008.07.10.

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:

9

kemping esetén a területegységek száma:

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

2693/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.05.17.

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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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Pataki-Liget Kereskedelmi, Vendéglátó Kft.

címe:

3245 Recsk, Kossuth út 199

székhelye:

3245 Recsk, Kossuth út 199

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1/2011

1009031876

23349526210

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

233495265610113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 147

3245, Recsk, Kossuth út 199.

elnevezése: Liget Vendégfogadó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

1/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.06.01.

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:

Holló Eszter

címe:

3245 Recsk, Kossuth Lajos út 201

székhelye:

3245 Recsk, Kossuth Lajos út 201

1/2015

8434873613

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

52558360130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

525583605520233

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 109

3245, Recsk Szent István utca 14.

elnevezése: Tarjányi Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.05.27.

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:

1324-3/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.05.27.

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:

6

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gyulamajor Ökofarm Kft.

címe:

3245 Recsk, Gyulamajor 0395/1.hrsz

székhelye:

3245 Recsk, Gyulamajor 0395/1.hrsz

azonosító száma:

2/2015

cégjegyzékszáma:

1009033283

10535709210

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

105357090111113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0395/2

3245, Recsk, Gyulamajor

elnevezése: Gyulamajor Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.09.24.

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:

1369-6/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.09.24.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Balla Tibor

címe:

2085 Pilisvörösvár, Csuka u.19.

székhelye:

2085 Pilisvörösvár, Csuka u.19.

1/2016

8308432999

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53152613133

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

531526135520233

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 335

3245, Recsk, Kossuth Lajos út 124.

elnevezése: Ibolya vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.03.02.

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:

668/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.05.02.

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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