
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

............................................................................................
RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



ANIMÓ FOGADÓ KFT.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás  Fogadó tér , 1.

székhelye:

azonosító száma:

2459 Rácalmás  Fogadó tér , 1.

nem ismert

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.05.19.

cégjegyzékszáma: adószáma: 11117595207

A szálláshely

címe: 2459, Rácalmás Széchenyi t. 19. hrsz.: 0353/4.

elnevezése: ANIMÓ FOGADÓ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 16

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 32

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 5-2 /2003.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2003.09.08.

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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BÁNYI ZOLTÁN

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás Somogyi Béla u. , 64

székhelye:

azonosító száma:

2459 Rácalmás Somogyi Béla u. , 64

8362410981

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.05.19.

cégjegyzékszáma: adószáma: 11111111111

A szálláshely

címe: 2459, Rácalmás Széchenyi t. 19. hrsz.: 457

elnevezése: BÁNYI FALUSI SZÁLLÁS

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 10-99/2004.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2004.11.02.

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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DUALSZKY -KOVÁCS ISTVÁN

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás Körtés u. , 4.

székhelye:

azonosító száma:

2459 Rácalmás Körtés u. , 4.

8354280322

vállalkozói nyilvántartási száma: nem ismert

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.05.19.

cégjegyzékszáma: adószáma: 11111111111

A szálláshely

címe: 2459, Rácalmás Széchenyi t. 19. hrsz.: 703

elnevezése: DUALSZKY MAGÁNSZÁLLÁS

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma:

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 2246/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.06.10.

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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KOVÁCSNÉ FORSTER TERÉZ

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás Móricz Zsigmond u. , 41

székhelye:

azonosító száma:

2459 Rácalmás Móricz Zsigmond u. , 41

8324104399

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.05.19.

cégjegyzékszáma: adószáma: 11111111111

A szálláshely

címe: 2459, Rácalmás Széchenyi t. 19. hrsz.: 2/54.

elnevezése: KOVÁCS MAGÁNSZÁLLÁSHELY

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma:

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 10-7/2000.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2000.03.20.

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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MANDALA FOGADÓ KFT.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás Jankovich Miklós köz, 4

székhelye:

azonosító száma:

2459 Rácalmás Jankovich Miklós köz, 4

vállalkozói nyilvántartási száma: nem ismert

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.05.19.

cégjegyzékszáma: adószáma: 13640730241

A szálláshely

címe: 2459, Rácalmás Széchenyi t. 19. hrsz.: 194/24

elnevezése: JANKOVICH KÚRIA HOTEL

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma:

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1218/2006.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.10.25.

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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POMÓTHY  ATTILA

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás Széchenyi t. , 12.

székhelye:

azonosító száma:

2459 Rácalmás Széchenyi t. , 12.

8334353421

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.05.19.

cégjegyzékszáma: adószáma: 11111111111

A szálláshely

címe: 2459, Rácalmás Széchenyi t. 19. hrsz.: 660

elnevezése: SZEDRESKERT

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma:

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: II-1266/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.06.20.

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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STEINER NORBERT

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás Dr. Sárközi Ferenc u., 2

székhelye:

azonosító száma:

2459 Rácalmás Dr. Sárközi Ferenc u. 2

8386960833

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.05.19.

cégjegyzékszáma: adószáma: 11111111111

A szálláshely

címe: 2459, Rácalmás Széchenyi t. 19. hrsz.: 2026

elnevezése: STEINER VENDÉGHÁZ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma:

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 504/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.02.12.

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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ZÖLDCENTRUM RÁCALMÁS KFT.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 2459 Rácalmás , Kossuth Lajos u. 36.

székhelye:

azonosító száma:

2459 Rácalmás , Gesztenye sor 2.

vállalkozói nyilvántartási száma: Nem ismert

statisztikai száma: 128778900141113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.05.19.

cégjegyzékszáma: adószáma: 12877890207

A szálláshely

címe: 2459, Rácalmás Széchenyi t. 19. hrsz.: 376

elnevezése: VADRÓZSA VENDÉGHÁZ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma:

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 2299/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.06.15.

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



TÜSI KERESKEDELMI  , TERMELTETÕ  ÉS SZOLGÁLTATÓ  BT.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 2459 Rácalmás , Hingyi tanya  062/5.hrsz.

székhelye:

azonosító száma:

2400 Dunaújváros Piac tér  116Í/7/A/21.

0706001051

vállalkozói nyilvántartási száma: 0706001051

statisztikai száma: 220118024571212

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.08.27.

cégjegyzékszáma: 0706001051 adószáma: 22011802207

A szálláshely

címe: 2459, Rácalmás Hingyi tanya hrsz.: 062/5.

elnevezése: TÓPART VENDÉGHÁZ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

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: 2/2012.  , 2215-3/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.08.21.

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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KACE GASZTRO KFT.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

2/2017neve:

címe: 2459 Rácalmás , Venyimi u. 4.

székhelye:

azonosító száma:

2459 Rácalmás , Gárdonyi G. u. 42.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 259231595610113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2017.05.29.

cégjegyzékszáma: 0709027842 adószáma: 25923159207

A szálláshely

címe: 2459, Rácalmás Venyimi u. 4. hrsz.: 997

elnevezése: HÁRSFA PANZIÓ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 7

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 18

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1111-5/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2017.05.11.

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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