BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2836 Baj, Petőfi S. u. 50.
Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020
3.000.- Ft értékű
illetékbélyeg helye

Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem
(a 239/2009. (X.20.) Korm.rend. alapján)
JOGUTÓDLÁS
1. Az új szálláshely szolgáltató adatai:
Neve: ………………………………………………………………………Telefonszáma: ……………………..

…………………………helység ……………………….. út,utca,tér,ltp.

Székhelyének címe:
…………….. házszám.

Postafiók: …………….Postafiók irányító száma: ……………………

-- (őstermelő esetén az őstermelői igazolvány száma)
Statisztikai számjele:
--
Cégbejegyzés/ Vállalkozói igazolvány száma/ Kistermelő regisztrációs száma: --
Adószáma:

2. Az előző szálláshely szolgáltatóra vonatkozó adatok:
Előző üzemeltető neve: .....................................................................................................................................
Működési engedély száma: ……………………….Nyilvántartási száma: .......................................................

3. Előző üzemeltető nyilatkozata:
Én,…………………………………….nevében

nyilatkozom,

hogy

az

általam

üzemeltetett

……………………………………. elnevezésű szálláshelyet teljes jogkörben, a szakhatósági véleményekkel
együtt

átadom…………………………………………..-nek

teljesen

azonos

szálláshellyel

történő

továbbüzemeltetés céljából.

2. A szálláshely adatai
Címe:

…………...……. helység ………….…………út,utca,tér,ltp …..………………… házszám.

Helyrajzi száma: ……………………….
Szálláshely befogadóképessége:……………………………………(fő)
a) vendégszobák száma:…………………………………………………………
b) ágyak száma:…………………………………………………………………
c) továbbá –kemping esetén- területegységek száma:………………………….
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Szálláshely elnevezése: ………………………………………..………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………….
Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselőjének neve
Név

Irányítószám

Helység

Utca, házszám.

...……………………….………………

…………..…...…….

…….…..………………………….

...…………………………….…………

…………..…...…….

………..………………...…………

A kérelmező használati jogcíme:

 Tulajdonos, 
Bérleti szerződés esetén, lejárat időpontja:

társtulajdonos,

 haszonélvező,  bérlő

--

Helyszíni szemle megtartását kéri-e? igen 

nem 

Melyik szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt?

 szálloda
 panzió

 kemping
 üdülőház

 közösségi szálláshely
 egyéb szálláshely

 falusi szálláshely

Szálláshelyen kíván –e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot:

 előállítani
 felhasználni
 forgalomba hozni
Az 1992.évi LXIII.tv. értelmében „Hozzájárulok személyes adataim (a társaság adatainak) kezeléséhez, illetve
az eljáró hatóságokhoz történő továbbításához”
A tevékenységemmel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem:
Baj, 201…… év ………..…………… hó …..…. nap
…………………………….. …
Új üzemeltető

…………………………………..
Régi üzemeltető

A kérelemhez csatolni kell:
 Bérleti szerződést vagy használati megállapodást (eredeti v. közjegyző által hitelesítettet, ha a helyiség nem
saját tulajdonú)
 Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató- a haszonélvező
hozzájárulását igazoló okiratot
 3000 Ft-os Illetékbélyeget
 Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely szolgáltató, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
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