Érkeztetés helye:

Illetékbélyeg
helye:

KÉRELEM/ADATVÁLTOZÁS
Kérem a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X.20.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban Korm. rend.) előírt kötelezettségem teljesítése alapján részemre
szálláshely-üzemeltetési engedélyről szóló igazolást kiadni/adatváltozást átvezetni
szíveskedjenek.
I. A szálláshely-üzemeltető és az üzlet adatai
1. A szálláshely-üzemeltető
Neve:………………………...……………………………..…………………………
Székhelye: irányítószám:………… Helyiség .…….………………………………………………...
Utca: ……………………………………………………………… házszám:……………………….
2. Cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma/kistermelő regisztrációs
száma:………………………………………………………………………………………...………
3. Statisztikai számjele/adószáma: …………………………………………………………………..
4. Szálláshely címe, helyrajzi száma, helyszínrajza: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
5. Szálláshely befogadóképessége:
a, vendégszobák-kemping esetén-területegységek száma: ………………………………….
b, ágyak száma: ……………………………………………………………………………...
6. Szálláshely használatának jogcíme: ………………………………………………………………
7. Szálláshely elnevezését: ………………………………………………………………………….
8. Szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt? :
………………………………………………………………………………………………………
9. Szálláshelyen-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot
előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni? : igen
nem
Kapcsolattartásra vonatkozó adatok:
Az üzemeltető telefonszáma:……………………….. faxszáma:…………………..…...…………...
Email-címe:…………………………………………………………………………………………..
Levelezési cím:……………………………………………………………………………………….
4. Az üzlet
Tudomásul veszem, hogy a nyitvatartási idő megváltozásáról a jegyzőt a változást megelőző
5 munkanapon belül értesíteni kell!
4.1. Tulajdonosa:………….……………………….…………………………………………………
4.2 Címe: Ir.szám: …….………….........Helyiség: ..................................................................... utca:

……………:………….…....... házszám: ………….… üzletszám: ………...………………………
Helyrajzi száma:………..………
4.3 Használatának jogcíme: saját/bérelt
4.4 Elnevezése: ....................................................................................................................................
4.5 Alapterülete: ………………….m²

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának
jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével
b) haszonélvezet esetében- ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshelyszolgáltató- a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a
szálláshely-szolgáltat, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
NYILATKOZAT
A 2003. évi CXXXIII. tv. 12.§-a alapján az üzlet társasházban van: Igen / Nem
A társasházi közös képviselő neve, címe: .....................................................................................…..
Szomszédos ingatlan
A szomszédos ingatlan tulajdonosa, vagy közös képviselője
címe
Neve
Levelezési címe

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem kiadásához –figyelembe véve a
kérelemben megjelölt üzletköteles terméke(ke)t, szakhatósági állásfoglalás beszerzése lehet
indokolt. Ezúton tudomásul veszem, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §
(4) bekezdése értelmében:” Ha az ügyfél az alapeljárás illetékével vagy díjával egyidejűleg
nem vagy csak részben fizeti meg a szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy díjat, a
hatóság haladéktalanul –valamennyi szakhatóság tekintetében – hiánypótlásra szólítja fel. A
hatóság akkor keresi meg a szakhatóságot, ha az ügyfél a hiánypótlást teljesítette.”
Ezen jogszabályi hivatkozás alapján csatolom az alábbi dokumentumokat, és az alábbi
szakhatósági díjak befizetését igazoló csekkeket:
•
•
•
•
•

ÁNTSZ szakhatósági állásfoglalásának eljárási díjbefizetése
Állategészségügyi
szakhatóság
(továbbiakban:
MgSzH))
szakhatósági
állásfoglalásának díjbefizetése
tűzvédelmi szakhatóság eljárásához nyomtatvány
építésügyi szakhatósághoz:
szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása, nevezetesen:
……………………………………………………………………………………………….

Az alábbi iratokat kérjük 5 napon belül Hivatalunkhoz benyújtani (Ket. 33. § (3) bek. c)
pontja):………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Amennyiben a kérelmező a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre
megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének elmaradása
megakadályozza a tényállás tisztázását, a Ket. 31. § (1) vagy (2) bekezdése alapján
tudomásul veszem, hogy a hatóság az eljárást végzéssel megszüntetheti, vagy a rendelkezésre
álló adatok alapján dönt.
A tudomásulvételt, és a hiánypótlásra való felszólítást ezen aláírásommal, a mai napon
elfogadom:
……………………………………..
aláírás
II. Csatolt okiratok
A kérelemhez az alábbi iratokat mellékelem a beadás napján a Ket. 36. § (1) bekezdése és a
Korm. rendelet alapján:
•
•

bérleti szerződés (ha nem tulajdonos)
haszonélvező/tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat (haszonélvezet, illetve közös
tulajdon esetén)

Az ügyfél nyilatkozik, hogy az eljárás megindításáról a Ket. 29. § (9) bekezdése alapján az
értesítést
kéri
nem kéri.
Alulírott büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ezen működési engedélyről
szóló igazolás kiadásával kapcsolatosan ellenérdekű félről nincs tudomásom.
Ezúton
kérem/
nem kérem
az
ellenérdekű fél iratbetekintésének kizárását a Ket. 69. § (2) és (4) bekezdése alapján.
Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Zalacsány, 20............................

....................................................
kereskedő
Bélyegző

Az igazolást átveszem:
Zalacsány, 20…....................

............................................
aláírás

NYILATKOZAT
Alulírott kijelentem, hogy a Ket. 28/A. § és 28/C § alapján az alábbi kapcsolattartási utat
választom a hatósággal való kapcsolattartási módok közül:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

írásban
szóban
postai úton
telefonon
személyesen átadott irat útján
telefaxon
a hatóság kézbesítője útján
kézbesítési ügygondnok útján
hírdetményi úton
a Ket.-ben meghatározott módon, elektronikus úton
rövid, szöveges üzenet útján, elektronikus levélben.

Tudomásul veszem, hogy több, igénybe vehető kapcsolattartási forma közül a hatóság a
költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai alapján választ.
Tudomásul veszem, hogy ha Ön ügyfélként a tájékoztatáskéréshez való jogát visszaélésszerűen
gyakorolja, a hatóság a tájékoztatást NEM köteles teljesíteni! Visszaélésszerű a joggyakorlás
különösen, ha a tájékoztatáskérést megelőző 5 munkanapon belül az ügyféllel a hatóság döntést
közölt, vagy olyan eljárási cselekményre került sor, amelyben az ügyfél részt vett.
Tájékoztatom, hogy Ön, mint az alapeljárásban résztvevő ügyfél a felsorolt kapcsolattartási
formák közül valamennyi formát használhatja tájékoztatáskérés céljából.
Tájékoztatom továbbá arról is, hogy ezen eljárásban – kérelemre indult eljárásról lévén szó – a
Ket. 8. § (2) bekezdése alapján egy alkalommal, indokolás nélkül, további esetekben
méltányolható indokolással megváltoztathatja a kapcsolattartás eddig alkalmazott módját!
Zalacsány, 20……………

………………………………………….
aláírás

