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BEJELENTÉS
szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására

a szálláshely-szolgáltatásra jogosult személyében történő változás miatt

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet előírásai alapján

1. A szálláshely-szolgáltató adatai:

- neve:________________________________________________________________________________

- címe, illetve székhelye: ______________________________________________________ város/község

______________________________________ út/utca/tér ___________ szám _______________em./ajtó

Tel.: ____________________________ E-mail: ________________________________________

- cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: __________________________________

adószáma:_________________________statisztikai számjele:___________________________________

2. A szálláshely adatai:

- a szálláshely elnevezése: _______________________________________________________________

- címe: ___________________________________________________________________ város/község

_______________________________________út/utca/tér _________ szám _______________em/ ajtó

- helyrajzi száma: _______________________

A szálláshely befogadóképessége:

- vendégszobák, (továbbá – kemping esetén – területegységek) száma: ____________________

- ágyak száma: ________________________

3. A szálláshely használati jogcíme:

 saját tulajdon  közös tulajdon  bérlemény

 haszonélvezet  egyéb: __________________________________________________

A bejelentést tevő a szálláshely-üzemeltetési tevékenység végzésére irányuló
bejelentését a mai napon megtette.

Szilvásvárad, ..….............................. év ……………………....... hó …………. nap

P.H.                        ______________________________
Jegyző/Jegyző megbízásából Ügyintéző

Érkeztetés helye:
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4. Nyilatkozat, hogy az alábbiakban megjelölt szálláshelytípusra kérem az üzemeltetési engedély
kiadását:

 Szálloda  Panzió Kemping

 Üdülőház  Közösségi szálláshely  Egyéb szálláshely

5. A szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni

 kívánok  nem kívánok

6. Csatolt okiratok:

 nem a bejelentő tulajdonában lévő szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat, vagy
annak másolata a tulajdoni lap kivételével

 haszonélvezet esetében– ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

 közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató,
a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

7. Nyilatkozat:

A szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárásban a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartását

 kérem  nem kérem

8. A tulajdonostárs nyilatkozata:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához

 hozzájárulok  nem járulok hozzá ..…………………………….……
a tulajdonostárs aláírása

Szilvásvárad, 20…… év …………………… hó ……. nap

……………………………………............
a bejelentő aláírása

Tel.: ………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………
Cím: ……………………………………………………....

Záradék:

A bejelentést ………/…………. számon nyilvántartásba vettem.

Szilvásvárad, ..……….. év …………………….. hó …………. nap

P.H. __________________________
Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

jegyző


