Bakonybél 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:

Balogh József

1/2009

címe:

8427 Bakonybél, Pápai utca 108.

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai utca 108.
1/2009.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

53802727239

5143320

vállalkozói nyilvántartási száma:

538027275610231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 788/2

elnevezése: Aliz panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

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:

620/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.08.23.

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:

2

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bakony Hotel Szolgáltató Kft.

címe:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 57.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 57.

azonosító száma:

2/2009

cégjegyzékszáma:

1909508530

adószáma:

13609788119

vállalkozói nyilvántartási száma:

136097885510113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

elnevezése:

8427, Bakonybél, Fürdõ utca 57.

hrsz.: 543

HOTEL Bakony szálloda

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

1997.12.22.

módosítása:

2006.01.09.

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 50

az ágyak száma:

115

kemping esetén a területegységek száma:

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

826/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.12.22.

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:

Bakony Hotel Szolgáltató Kft.

címe:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 57.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 57.

azonosító száma:

3/2009

cégjegyzékszáma:

1909508530

adószáma:

13609788119

vállalkozói nyilvántartási száma:

136097885510113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Fürdõ utca 57.

hrsz.: 543

elnevezése: Hotel Bakony Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

módosítása:

2006.01.09.

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 12

az ágyak száma:

60

kemping esetén a területegységek száma:

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

658/2001.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.06.21.

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:

Bakonyvári és Bakonyvári Bt.

címe:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 45.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 45.

azonosító száma:

4/2009

cégjegyzékszáma:

1906503821

adószáma:

27265769219

vállalkozói nyilvántartási száma:

272657695511231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Fürdõ utca 45.

hrsz.: 531

elnevezése: Vadszõlõ szálló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

módosítása:

megszûnése:

2010.02.22.

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:

21

kemping esetén a területegységek száma:

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

466-2/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.06.30.

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:

Csatári Plast Kft

5/2009

címe:

8248 Nemesvámos, Dózsa Gy utca 1.

székhelye:

8248 Nemesvámos, Dózsa Gy utca 1.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1909502108

adószáma:

11334116219

vállalkozói nyilvántartási száma:

113341165540231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 544.

elnevezése: Gerence Fogadó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

módosítása:

2000.08.04.

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 11

az ágyak száma:

40

kemping esetén a területegységek száma:

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

450/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.05.27.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Limes Holding Zrt.

6/2009

címe:

1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/a.

székhelye:

1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/a.
10312498

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

10312498243

vállalkozói nyilvántartási száma:

103124987012114

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Gáthegyalja

dülõ

hrsz.: 0214.

elnevezése: Béli Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

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:

21

kemping esetén a területegységek száma:

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

810-8/2006

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.12.27.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Országné Szabadka Marianna

címe:

6726 Szeged, Fürj u.61/B.

székhelye:

6726 Szeged, Fürj u.61/B.
61787832

azonosító száma:

7/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

61787832226

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 76

elnevezése: Ifjúsági szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

módosítása:

megszûnése:

2010.07.15.

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 4

az ágyak száma:

30

kemping esetén a területegységek száma:

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

665-3/2005.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.08.10.

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:

8

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

TOM 66. Kft

8/2009

címe:

8427 Bakonybél, Jókai utca 62.

székhelye:

8427 Bakonybél, Jókai utca 62.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1909502889

adószáma:

11520911219

vállalkozói nyilvántartási száma:

115209115512113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 306

elnevezése: Tamás Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

módosítása:

megszûnése:

2010.03.24.

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:

23

kemping esetén a területegységek száma:

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

654/2000.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.08.01.

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:

Nagy Tiborné

címe:

8427 Bakonybél, Pápai utca 32.

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai utca 32.
54027693

azonosító száma:

9/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

54027693139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Pápai utca 32.

hrsz.: 672

elnevezése: Nagy ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

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:

687/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.09.19.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kiss Lászlóné

címe:

8427 Bakonybél, Pápai utca 53/c

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai utca 53/c
74775484

azonosító száma:

10/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

74775484139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 643

elnevezése: Artemisz Vendégház (Kiss ház)

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

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:

610/2001

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.05.24.

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:

Pallos Tiborné

címe:

8427 Bakonybél, Fõ utca 20.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fõ utca 20.
8303132032

azonosító száma:

11/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

74777589139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 100

elnevezése: Pallos vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

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:

692/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.12.23.

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:

Pék Hajnalka

címe:

8427 Bakonybél, Fõ utca 9.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fõ utca 9.
74778229

azonosító száma:

12/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

74778229139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 440.

elnevezése: Pék-ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

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:

696/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.09.25.

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:

Juhász Péterné

címe:

8427 Bakonybél, Deák F. utca 1.

székhelye:

8427 Bakonybél, Deák F. utca 1.
54337772

azonosító száma:

13/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

54337772119

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Deák F. 1.

hrsz.: 701.

elnevezése: Juhász-ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

módosítása:

megszûnése:

2011.02.03.

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:

702/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.03.06.

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:

14

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Haik Róbertné

címe:

8427 Bakonybél, Gyár utca 1.

székhelye:

8427 Bakonybél, Gyár utca 1.
74777390

azonosító száma:

14/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

74777390139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 378

elnevezése: Haik-ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

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:

709/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.10.03.

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:

Palaczkyné Busa Erzsébet

címe:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 16.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 16.
75506481

azonosító száma:

15/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75506481139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Fürdõ utca 16.

hrsz.: 602

elnevezése: Bakonybél Vendégház (Palaczky-ház)

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

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:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

638/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.10.07.

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:

Juhász Péter

címe:

8427 Bakonybél, Deák F. u. 1.

székhelye:

8427 Bakonybél, Deák F. u. 1.
75509116

azonosító száma:

16/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75509116139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 764

elnevezése: Pál-ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.23.

módosítása:

megszûnése:

2011.02.03.

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:

287/2000.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.03.06.

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:

Banda Anikó

címe:

8427 Bakonybél, Petõfi utca 5.

székhelye:

8427 Bakonybél, Petõfi utca 5.
75513621

azonosító száma:

17/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75513621139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél , Petõfi utca 5.

hrsz.: 81

elnevezése: Fõnix vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

677-2/2000.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.07.25.

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:

Szekrényes Imréné

címe:

8427 Bakonybél, Pápai utca 33.

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai utca 33.
75522375

azonosító száma:

18/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75522375139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Pápai utca 33.

hrsz.: 633/1.

elnevezése: Szekrényes ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

679/2001.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.07.03.

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:

Országné Szabadka Marianna

címe:

8427 Bakonybél, Petõfi utca 13.

székhelye:

8427 Bakonybél, Petõfi utca 13.
61787832

azonosító száma:

19/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

61787832226

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 77

elnevezése: Vándordiák Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

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:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

740/2001

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.08.02.

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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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Galba Irén

20/2009

címe:

8427 Bakonybél, Malom utca 6.

székhelye:

8427 Bakonybél, Malom utca 6.
75522564

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75525787139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Malom utca 6.

hrsz.: 612

elnevezése: Muskátli magánszállás

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

719-3/2001.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.07.23.

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:

Dörneszné Sarvajcz Éva

címe:

8427 Bakonybél, Somhegy 18.

székhelye:

8427 Bakonybél, Somhegy 18.
75525787

azonosító száma:

21/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75525787139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 939

elnevezése: Dörnesz-ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

2010.07.15.

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:

914/2001

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.10.20.

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:

Rekeczki Anikó

22/2009

címe:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 2o.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 2o.
75527837

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75527837139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Fürdõ utca 20.

hrsz.: 600.

elnevezése: Bakonyi Kemencés ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 4

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

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

270-3/2004

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.02.10.

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:

Dani Ágnes

23/2009

címe:

8427 Bakonybél, Petõfi utca 19.

székhelye:

8427 Bakonybél, Petõfi utca 19.
75537238

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75537238139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Petõfi utca 19.

hrsz.: 38

elnevezése: Dani ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

549-2/2003.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2003.04.15.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Zsoldos Zsuzsanna

címe:

8427 Bakonybél, Pápai utca 104.

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai utca 104.
75500241

azonosító száma:

24/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75500241139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 787

elnevezése: Örökzöld vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

2008.12.15.

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:

917-2/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.12.15.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nordfalt Ágnes

címe:

8427 Bakonybél, Rákóczi tér 9.

székhelye:

8427 Bakonybél, Rákóczi tér 9.
75542706

azonosító száma:

25/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75542706139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Rákóczi tér 9.

hrsz.: 449

elnevezése: Békavárosi házikó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

258-3/2004

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.02.16.

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:

Bene Lászlóné

címe:

8427 Bakonybél, Pápai u. 100.

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai u. 100.
75525505

azonosító száma:

26/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75525505139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Pápai u. 100.

hrsz.: 760

elnevezése: Anna üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 4
kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

14

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

237-5/2004.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.12.31.

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:

Bakonyváriné Mayer Barbara

címe:

8427 Bakonybél, Pápai u. 70.

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai u. 70.
7555033

azonosító száma:

27/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75550033139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Pápai utca 70.

hrsz.: 652

elnevezése: Bakonyvári ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

631-3/2005.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.06.18.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Váliczkó Béla

címe:

8427 Bakonybél, Kossuth utca 4.

székhelye:

8427 Bakonybél, Kossuth utca 4.
75552523

azonosító száma:

28/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75552523139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Kossuth u. 4.

hrsz.: 132

elnevezése: Dombóvár ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

212-3/2006

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.01.31.

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:

ifj Haik Róbert

címe:

8427 Bakonybél, Pápai utca 16.

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai utca 16.
75553610

azonosító száma:

29/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75553610139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 493

elnevezése: Haik ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

496-3/2006

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.05.02.

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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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Márkusné Ircsik Zsuzsanna

címe:

8427 Bakonybél, Jókai utca 46.

székhelye:

8427 Bakonybél, Jókai utca 46.
75554848

azonosító száma:

30/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75554848139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 107

elnevezése: Márkus ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

706/2006

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.08.06.

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:

Mohosné Dr. Botlik Eszter

címe:

2340 Kiskunlacháza, Petõfi utca 7.

székhelye:

2340 Kiskunlacháza, Petõfi utca 7.
38/2006

azonosító száma:

31/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75554842139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Jókai utca 64.

hrsz.: 310

elnevezése: Mohos ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

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

779/2006

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.10.03.

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:

Haik Árpádné

32/2009

címe:

8427 Bakonybél, Kossuth utca 7.

székhelye:

8427 Bakonybél, Kossuth utca 7.
39/2007

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75558495139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 370

elnevezése: Szilvia vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

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

407-2/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.04.23.

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:

33

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Izsáné Ledniczki Mónika

címe:

8427 Bakonybél, Fürdõ u.22.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fürdõ u.22.
40/2007.

azonosító száma:

33/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75558505139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Fürdõ utca 26.

hrsz.: 597

elnevezése: Park Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

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:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

417-3/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.04.27.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gáspár Elke

34/2009

címe:

8427 Bakonybél, Cseralja u. 5.

székhelye:

8427 Bakonybél, Cseralja u. 5.
41/2007

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75560740139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 795

elnevezése: Erdei varázs Magánszállás

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

635-3/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.08.30.

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:

Rottenbücher Andrásné

címe:

8427 Bakonybél, Széchenyi u.10.

székhelye:

8427 Bakonybél, Széchenyi u.10.
42/2008.

azonosító száma:

35/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75624288139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 763

elnevezése: Hegyalja vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

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:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

106-3/2008

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.01.22.

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:

Hogyor Éva

36/2009

címe:

8427 Bakonybél, Pápai u.106.

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai u.106.
43/2008.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

54060238339

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 788

elnevezése: Nosztalgia vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

190-3/2008

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.02.14.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Izsa Ferenc

37/2009

címe:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 22.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 22.
44/2008

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75628608139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Fürdõ utca 22.

hrsz.: 599

elnevezése: Fenyves Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

384/2/2008

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.04.04.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Pap Zoltánné

38/2009

címe:

8427 Bakonybél, Somhegy 28.

székhelye:

8427 Bakonybél, Somhegy 28.
45/2008.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75628392139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 960

elnevezése: Somhegy Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

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:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

412/3/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.04.18.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Hesz Marianna

címe:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 60.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 60.
46/2008.

azonosító száma:

39/2009

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75506687139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 564

elnevezése: Hesz apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

466-1/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.05.14.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szalai Ferenc

címe:

8427 Bakonybél, Jókai utca 35.

székhelye:

8427 Bakonybél, Jókai utca 35.
217-1/2010

azonosító száma:

1/2010

cégjegyzékszáma:

adószáma:

72850190139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Jókai utca 35.

hrsz.: 390.

elnevezése: Szalai Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.03.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

217-2/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.02.03.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Márkus Zoltánné

2/2010

címe:

8564 Ugod, Árpád köz 13.

székhelye:

8564 Ugod, Árpád köz 13.
762/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

72842007139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél,

Somhegy 1.

hrsz.: 908.

elnevezése: Bakonybél-Somhegy 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: 2

az ágyak száma:

9

kemping esetén a területegységek száma:

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

762-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.02.16.

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:

Bakonyvári és Bakonyvári Bt.

címe:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 45.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 45.

azonosító száma:

3/2010

cégjegyzékszáma:

1906503821

adószáma:

27265769219

vállalkozói nyilvántartási száma:

272657695511231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 531

elnevezése: Vadszõlõ Szálló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.23.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 11

az ágyak száma:

40

kemping esetén a területegységek száma:

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

88-13/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.03.29.

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:

TOM 66. Kft

4/2010

címe:

8427 Bakonybél, Jókai utca 62.

székhelye:

8427 Bakonybél, Jókai utca 62.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1909502889

adószáma:

11520911219

vállalkozói nyilvántartási száma:

115209115512113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 306.

elnevezése: Tamás Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.03.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 10

az ágyak száma:

53

kemping esetén a területegységek száma:

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

817-8/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.03.24.

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:

Juhász Péterné

címe:

8427 Bakonybél, Deák F. utca 1.

székhelye:

8427 Bakonybél, Deák F. utca 1.
54337772

azonosító száma:

1/2011

cégjegyzékszáma:

adószáma:

54337772119

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 701

elnevezése: Juhász-ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.02.02.

módosítása:

megszûnése:

2012.09.13.

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:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

215-1/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.02.02.

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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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Juhász Péter

címe:

8427 Bakonybél, Deák F. u. 1.

székhelye:

8427 Bakonybél, Deák F. u. 1.
75509116

azonosító száma:

2/2011

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75509116139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 764

elnevezése: Pál-ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.02.02.

módosítása:

megszûnése:

2012.02.02.

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:

214-1/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.02.02.

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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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Birnbauer Lajosné

3/2011

címe:

8427 Bakonybél, Jókai utca 47.

székhelye:

8427 Bakonybél, Jókai utca 47.
8330513718

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

74854994139

vállalkozói nyilvántartási száma:

748549945520231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 320

elnevezése: Bakonybéli Hubertus vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.02.

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:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

647-1/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.05.02.

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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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Haik Róbertné

4/2011

címe:

8427 Bakonybél, Kossuth u. 2.

székhelye:

8427 Bakonybél, Kossuth u. 2.
8347601216

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

74928228119

vállalkozói nyilvántartási száma:

749282285590239

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 379.

elnevezése: Bakonyi Sárgarigó Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.02.

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:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

646-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.05.02.

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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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szent Mauríciusz Monostor

címe:

8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.

székhelye:

8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.

azonosító száma:

5/2011

cégjegyzékszáma:

9000319952

adószáma:

18931556219

vállalkozói nyilvántartási száma:

189315569131551

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 29/2

elnevezése: Szent Günter Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.11.17.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 7

az ágyak száma:

14

kemping esetén a területegységek száma:

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

1155-6/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.11.17.

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:

Juhász Péterné

címe:

8427 Bakonybél, Deák F. utca 1.

székhelye:

8427 Bakonybél, Deák F. utca 1.
54337772

azonosító száma:

1/2012

cégjegyzékszáma:

adószáma:

54337772119

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 701

elnevezése: Bakonybél Juhász-Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.02.06.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

242-1/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.02.06.

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:

Juhász Péter

címe:

8427 Bakonybél, Deák F. u. 1.

székhelye:

8427 Bakonybél, Deák F. u. 1.
75509116

azonosító száma:

2/2012

cégjegyzékszáma:

adószáma:

75509116139

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél

hrsz.: 764

elnevezése: Bakonybél Juhász-ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.02.06.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma: 3

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

241-1/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.02.06.

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:

Drahos Jánosné

3/2012

címe:

8427 Bakonybél, Köveshegy u. 16.

székhelye:

8427 Bakonybél, Köveshegy u. 16.
1163-2/2012

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

72287491139

vállalkozói nyilvántartási száma:

722874915590231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8427, Bakonybél, Fürdõ u.24.

hrsz.: 455

elnevezése: Bakonyi Csillag Vendégház Bakonybél

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.09.12.

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:

1163-2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.09.12.

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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