
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

............................................................................................
Berente Község Önkormányzata

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



FREMIX Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 9-11.

székhelye:

azonosító száma:

Miskolc, Kinizsi ut 11.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 118045165511113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:1999.10.08. 2010.03.10. 2014.10.09.

cégjegyzékszáma: 0509007503 adószáma: 11804516205

A szálláshely

címe: 3704, Berente, Ipari ut 9-11. hrsz.: 3317/1

elnevezése: TURISTASZÁLLÓ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségiX egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 46

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 128

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1017/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma: 1999.10.08.

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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Molnár József

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 3704 Berente, József A. ut 36.

székhelye:

azonosító száma:

3704 Berente, József A. ut 36.

76646009125

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.05.26. 2010.05.12.

cégjegyzékszáma: adószáma: 76646009125

A szálláshely

címe: 3704, Berente hrsz.: 2976

elnevezése: LIGET VENDÉGHÁZ

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: F-1/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.05.26.

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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POLIMER SZOLGÁLTATÓ Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2015neve:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 9-11.

székhelye:

azonosító száma:

3700 Kazincbarcika, Szent Flórán tér 2.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 110630875510113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2015.07.27.

cégjegyzékszáma: 0509002338 adószáma: 11063087205

A szálláshely

címe: 3704, Berente, Ipari út 9-11. hrsz.: 563,564,565,566.

elnevezése: HOTEL FREMON*

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 47

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 144

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1501-10/2015.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2015.07.27.

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
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