Nem üzleti célú szálláshely szolgáltatás
A nem üzleti célú, szabadidős szálláshely végzésére irányuló szándékot az üzemeltetőnek be
kell jelentenie hatóságunknál. A szálláshely üzemeltetője a szolgáltatás kezdetét megelőzően
köteles minősíteni a szálláshelyet. A bejelentést követően az üzemeltető megkezdheti
tevékenységét. A nem üzleti céllal nyitott és üzemeltetett szálláshelyekről a jegyző
nyilvántartást vezet.
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.)
Korm. rendelet alapján az alábbi nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyeket
különböztethetjük meg:
- üdülő (altípusok: üdülő, gyermeküdülő, villa),
- gyermek- és ifjúsági tábor (altípusok: gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor),
- nomád táborhely,
- hegyi menedékház (altípusok: turistaház, kulcsosház, matracszállás),
- bivakszállás (altípusok: bivakszállás, téliesített bivakszállás),
- pihenőház (altípusok: munkásszállás, vendégszállás),
- diákotthon, kollégium.
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást - a nomád táborhely és a
hegyi menedékházban kialakított szükségszállás kivételével - attól a naptól kezdve lehet
nyújtani, hogy a szolgáltató a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta a szálláshely
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez.
A hatáskör címzettje: települési önkormányzat jegyzője
Illetékességi terület: Bakonyszentkirály, Bakonynána, Bakonyoszlop, Csesznek és Porva
községek közigazgatási területe.
Eljárási illeték: 3.000,- Ft.
Az eljárási illeték megfizetésének módja: Illetékbélyeg vagy az alábbi számlaszámra
történő teljesítéssel:
Bakonyszentkirály: Bakonyszentkirály Község Önkormányzat Nyugat Takarék
Szövetkezetnél vezetett 59300364-11018939-00000000 számú államigazgatási eljárási
illeték beszedési számla
Bakonynána: Bakonynána Község Önkormányzat B3 TAKARÉK Szövetkezetnél Zirc
vezetett 73900229-11058193-00000000 számú államigazgatási illeték beszedési számla
Bakonyoszlop: Bakonyoszlop Község Önkormányzat Nyugat Takarék Szövetkezetnél
vezetett 59300364-11027535-00000000 számú államigazgatási eljárási illeték beszedési
számla
Csesznek: Csesznek Község Önkormányzat Nyugat Takarék Szövetkezetnél
vezetett 59300364-11019150-00000000 számú államigazgatási eljárási illeték beszedési
számla
Porva: Porva Község Önkormányzat B3 TAKARÉK Szövetkezetnél Zirc
vezetett 73900030-11066695-00000000 számú államigazgatási illeték beszedési számla
A szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj esetenként kerül megállapításra.
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Az ügyintéző:

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek községekben:
Szenftné Csillag Angéla
8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69. .
Bakonynána és Porva községekben:
Szabóné Halász Barbara
8422 Bakonynána, Alkotmány u. 31.

Ügyfélfogadás:

-

Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal
hétfő és szerda: 8.00-12.00 és 12.30-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00óráig

-

Bakonynánai Kirendeltség
hétfő :
8.00-12.00 és 12.30-16.00 óráig,
csütörtök: 8.00-10.00 óráig

Felvilágosítás és időpont egyeztetés kérhető:
- Bakonyszentkirályon:
Tel.: 88/585-320
E-mail: angi@bakonyszentkiraly.hu
-

Bakonynánán:
Tel:: 88/587-320
E-mail: bnanaonk@ktvzirc.hu

Igénybe vehetik: természetes személyek, vállalkozók/egyéb szervezetek, intézmények
Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, illetve postai úton
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok /okmányok/: A Korm. rendeletben meghatározott
tartalmú
kérelem
nyomtatvány
(letölthető:
a
www.bakonyszentkiraly.hu,
www.bakonynana.hu, www.bakonyoszlop.hu, www.csesznek.hu, www.porva.hu, vagy
kérhető személyesen az ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) és meghatározott
mellékletek, dokumentumok:
- a szolgáltatás nyújtására való jogosultságot igazoló okirat (cégkivonat / vállalkozói
igazolvány / alapító okirat)
- a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat
- vásárlók könyve
- üzemeltető által elkészített önminősítés
- aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti
meghatalmazás

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:
- nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenységről szóló
173/2003. (X.28.) számú kormányrendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL.
törvény
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Az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a kapcsolattartás technikai
szabályairól és az üzemzavarról szóló tájékoztatás külön dokumentumban található.
Az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztató külön
dokumentumban található.
Letölthető nyomtatványok: www.bakonyszentkiraly.hu, www.bakonynana.hu,
www.bakonyoszlop.hu, www.csesznek.hu, www.porva.hu érhetők el.

