Illetékbélyeg helye:

BEJELENTÉS SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI
TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló mód. 239/2009.(X.20.)
Korm. rendelet előírásai alapján
1. A szálláshely-szolgáltató neve:
____________________________________________________________
A szálláshely-szolgáltató címe, illetve székhelye:
 ________________________________ város/község ___________
______________________ út/utca/tér ___________ szám ________ em, ajtó
Telefonos elérhetősége (nem kötelező megadni):
……………………………………………………………………….
Elektronikus elérhetősége (nem kötelező megadni):
……………………………………………………………………….
2. A szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma:
___________________________________________________________
3. A szálláshely-szolgáltató statisztikai számjele:
_________________________________________________________
4. A szálláshely címe:
 ________________________________ város/község _________
______________________ út/utca/tér _________ szám _______ em, ajtó
Egyéb: ______________________________________________________
Helyrajzi száma: _____________________________________________
Helyszínrajza (kötelezően csatolandó)
5. A szálláshely befogadóképessége:
- vendégszobák, továbbá – kemping esetén – területegységek száma:
_________________________________________________________
- ágyak száma: ______________________________________________
6. A szálláshely használati jogcíme:
❑ saját tulajdon

❑ közös tulajdon

❑ bérlemény

❑ haszonélvezet

❑ egyéb: _________________________
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7. A szálláshely elnevezése:
__________________________________________________________
8. A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet az alábbiakban megjelölt
szálláshelytípus tekintetében kívánom folytatni:
❑ Szálloda

❑ Panzió

❑ Üdülőház

❑ Közösségi szálláshely

❑ Kemping

❑ Egyéb szálláshely ❑ megjelölve a falusi szálláshely
❑ Magánszálláshely

❑ megjelölve a falusi szálláshely

9. A szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot
felhasználni vagy forgalomba hozni
❑ kívánok

előállítani,

❑ nem kívánok.

Nyilatkozat
A szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartását
❑ kérem

❑ nem kérem

Csatolt okiratok:
❑ nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ szálláshely használatának jogcímére vonatkozó
igazoló okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével
❑ haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a szálláshelyszolgáltató – a haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okirat
❑ közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a
szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
❑ helyszínrajz
❑ a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot

Kelt: ……………………………………, 20…… év …………………… hó ……. nap
-------------------------(cégszerű) aláírás

A Szári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre
kerülő személyes adatokat a Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megfelelően kezeli, melyet megtekinthet a
Hivatal honlapján(http://saar-ujb.hu), vagy megismerheti annak tartalmát a Hivatalban elhelyezett példányból.

