
neve: hrsz:

lakcíme/székhelye: 773/3

azonosító száma: cégjegyzék száma: vállalkozói nyilvántartási száma: 19877289

adószáma: 75575902-1-19 statisztikai számjele:

szálloda szálláshely panzió szálláshely 3

kemping szálláshely üdülőhely szálláshely

közösségi szálláshely x egyéb szálláshely 3

Engedély kiállításának dátuma:

2009. november 24.

be van zárva

A bezárás kezdő időpontja: A bezárás időtartama:

megszűnt

A megszűnés időpontja:

2017.01.01

neve: hrsz:

lakcíme/székhelye:

azonosító száma: cégjegyzék száma: vállalkozói nyilvántartási száma:

adószáma: 12495599-2-19 statisztikai számjele:

szálloda szálláshely panzió szálláshely 5

kemping szálláshely üdülőhely szálláshely

közösségi szálláshely X egyéb szálláshely 10

Engedély kiállításának dátuma:

2006.04.04

be van zárva

A bezárás kezdő időpontja: A bezárás időtartama:

megszűnt

A megszűnés időpontja:

Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény Rákóczi u. 30.

Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

Nyilvántar-tásba vétel száma:

A szálláshely szolgáltató A szálláshely

Varga Zsolt

címe: 8417 Csetény József A. köz 2.8417 Csetény Hunyadi u. 13/C

1.
elnevezése: Csetényi-Varga Ház75575902-5520-231-19

Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa: A szálláshely befogadó képessége:

vendégszobák száma:

kemping esetén a területegységek száma:

ágyak száma:

A szálláshely üzemeltetési engedély adatai

Engedély száma: A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátai:

618-5/2009.

A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

x nincs  bezárva A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

A szálláshely megszűnésével kapcsolatos adatok

x nem szűnt meg

A megszűnés oka:

A tevékenységüket abbahagyták.

Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

A szálláshely üzemeltetési engedély adatai

8417 Csetény, Hunyadi utca 5. 8417 Csetény, Hunyadi utca 5. 

3.
elnevezése: GAJAMENTI VENDÉGHÁZ12495599-0111-113-19

Nyilvántar-tásba vétel száma:

A szálláshely szolgáltató A szálláshely

La Magifi KFT

címe:

Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa: A szálláshely befogadó képessége:

vendégszobák száma:

kemping esetén a területegységek száma:

ágyak száma:

A szálláshely megszűnésével kapcsolatos adatok

 nem szűnt meg

A megszűnés oka:

Engedély száma: A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátai:

264-2/2006.

A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

 nincs  bezárva A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:


