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 - SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ
[A nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely - szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Nücür.) 14/A.§ (1) bekezdése szerinti adattartalommal]

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

neve:
___________________________________________________________________________________________________

címe:
irányítószám: ______, település: ________________________, utca: ______________________________, hsz.: __________
2. a szolgáltató statisztikai számjele:

□□□□□□□□ - □□□□ - □□□ - □□
3. a szolgáltató szolgáltatás nyújtására jogosító okiratának a megnevezése (pl. cégkivonat, alapító okirat), száma:

okirat megnevezése : ______________________________________________, okirat száma: ________________________

II. A szálláshely adatai:
1. a szálláshely megnevezése, címe:

megnevezése:
___________________________________________________________________________________________

címe:
irányítószám: ______, település: ________________________, utca: ______________________________, hsz.: __________
2. a szálláshely típusa (altípusa), minısítése (kitöltéséhez útmutatóként a Nücür. 1. és 2. melléklete szolgál):

Jelzıszám

Típus

Altípus

Minısítés
(kategória)

Szobák
száma

Férıhelyek,
hálóhelyiségek,
fekvıhelyek
száma

Szolgáltatás
SZJ száma
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3. a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat megnevezése (pl. adásvételi, bérleti szerzıdés):
______________________________________________________________________________________________________
__
4. a szálláshely - szolgáltatási tevékenység végzésének formája (a megfelelı rész elıtti négyzetben jelölje x-szel):

 fıtevékenységként

 kiegészítı / melléktevékenységként

5. a szálláshely üzemelésének jellege (a megfelelı rész elıtti négyzetben jelölje x-szel):

 állandó felügyelettel üzemelı

 állandó felügyelet nélkül üzemelı

6. a szálláshely nyitva tartásának rendje (a megfelelı rész elıtti négyzetben jelölje x-szel):

 állandó jelleggel nyitva tartó

 idény jelleggel nyitva tartó

 eseti jelleggel nyitva tartó

7. a szálláshely - szolgáltatás megkezdésének idıpontja: 20___. _______________ hó ___. nap.

III. Csatolt okiratok (a megfelelı válasz elıtti négyzetben jelölje x-szel):
 igen
 igen

1. a szálláshely - szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító okirat;
2. a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat

 nem
 nem

Alulírott kérelmezı büntetıjogi felelıssége tudatában – a közokirat - hamisítás büntetendı cselekményének
ismeretében – kijelenti, hogy a kérelemben 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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Tájékoztató! (szálláshelytípus/altípusról, Nücür. 1. melléklete alapján)
Típus

Altípus

Minısítés
(kategória)

I. Üdülı
Üdülı
Gyermeküdülı
Villa

A, B, C

Gyermek- és ifjúsági tábor
Telepített sátortábor

A, B

II: Gyermek- és ifjúsági tábor

III. Nomád táborhely
Turistaház
Kulcsosház
Matracszállás

A
B, C

V. Bivakszállás
Bivakszállás
Téliesített bivakszállás
VI. Pihenőház
Munkásszállás
Vendégszállás
2
3

(910)
911
912
913
(920)
921
922
930

IV. Hegyi menedékház

VII. Diákotthon, kollégium

Jelzıszám

B, C
A
A, B

(940)
941
942
943
(950)
951
952
(960)
961
962
970

SZJ
55.23.12.0
55.23.12.0
55.23.12.0
55.23.11.0
55.22.10.0
55.22.10.02
70.20.12.83
55.21.10.2
55.21.10.2
55.21.10.2
55.23.15.0
55.23.15.0
55.23.15.0
55.23.15.0
55.23.15.0

Az ingatlantulajdonos (vagyonkezelı) által nyújtott szolgáltatás esetén.
Az ingatlan bérlıje (üzemeltetıje) által nyújtott szolgáltatás esetén.
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