SÁNDORFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZİJE
mint I. fokú kereskedelmi hatóság
6762 – Sándorfalva, Szabadság tér 1., telefon: 62-572-967, fax: 62-572-976, e-mail: polghiv@sandorfalva.hu

Kitöltendı 1 példányban,
nyomtatott nagy betőkkel!
Ügyiratszám: ________/20___.

Illetékbélyeg helye
[2.200 Ft]

KÉRELEM
SZÁLLÁSHELY - ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNT
[A szálláshely - szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirıl és szálláshely - üzemeltetési
engedély kiadásának rendjérıl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szür.] 6.§-a szerinti
adattartalommal]

I. A szolgáltató adatai:
1. a szolgáltató neve, címe illetve székhelye:

neve: ___________________________________________________________________________________________________
címe/székhelye:
irányítószám: ______, település: ________________________, utca: ______________________________, hsz.: __________
2. a szolgáltató cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:

□□ - □□ - □□□□□□ / □□□□□□□□
3. a szolgáltató adószáma, statisztikai számjele:

□□□□□□□□ - □□ - □□
statisztikai számjele: □□□□□□□□ - □□□□ - □□□ - □□
adószáma:

II. A szálláshely adatai:
1. a szálláshely címe, elnevezése, helyrajzi száma:

címe:
irányítószám: ______, település: ________________________, utca: ______________________________, hsz.: __________

elnevezése: __________________________________________________________

helyrajzi száma: ___________________

2. a szálláshely befogadóképessége:
vendégszobák száma illetve – kemping esetében – területegységek száma: ______________

ágyak száma: ______________

3. a szálláshely használatának jogcíme: ____________________________________________________________________
4. a szálláshelytípus megjelölése – a Szür. 4.§-ban megjelölt szálláshelytípusok közül –, amelyre szolgáltató az

üzemeltetési engedélyt kéri (a megfelelı rész elıtti négyzetben jelölje x-szel):

1

Figyelmeztetés: a Szür. alapján egy szálláshelyre csak egy típusú szálláshely - üzemeltetési engedély adható ki.
 a)
 b)
 c)
 d)
 e)
 f)

szálloda,
panzió,
kemping,
üdülıház,
közösségi szálláshely,
egyéb szálláshely.

5. a szálláshelyen a szolgáltató kíván-e élelmiszert, élelmiszer - nyersanyagot elıállítani, felhasználni, vagy

forgalomba hozni (a megfelelı rész elıtti négyzetben jelölje x-szel):
 igen

 nem

6. szolgáltató nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle

tartását (a megfelelı rész elıtti négyzetben jelölje x-szel):
 igen

 nem

III. Csatolt okiratok (a megfelelı válasz elıtti négyzetben jelölje x-szel):
1. nem a kérelmezı tulajdonában lévı szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló
okirat vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével);
 igen
 nem
2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezı a szálláshely - szolgáltató – a haszonélvezı
hozzájárulását igazoló okirat;
 igen
 nem
3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely - szolgáltató, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
 igen
 nem
4. szálláshely helyszínrajza.
 igen
 nem
Alulírott kérelmezı büntetıjogi felelıssége tudatában – a közokirat - hamisítás büntetendı cselekményének
ismeretében – kijelenti, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

IV. Keltezés: _________________, 20___, ______________________ hó ____ napján.
_____________________________
kérelmezı (cégszerő) aláírása
telefon: ___________________________
P. H.

A hatóság képviselıje tölti ki!
Csatolt okiratok összesen: ____ db. (betővel: _________), egyéb megjegyzés: ____________________________
____________________________________________________________________________________________.
A kérelmet átvette:
Kelt: _________________, 20___, ______________________ hó ____ napján.

_____________________________
ügyintézı aláírása
P. H.
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