DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely
szolgáltatás közhitelű hatósági nyilvántartásba vételére
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló mód. 173/2003 (X.
28.) Korm. rendelet alapján
I. Szolgáltató
Neve:……………………………..…………………………………………..…………………
Címe/Székhelye: ❑❑❑❑ …………………………………. (település) …………………….
……………………………………………...... (út/utca/tér) ………… (szám) …… (em/ajtó)
Statisztikai számjele:..………………………………………………………………..................
Telefonszám1: …………………………………………………………………………………..
Elektronikus elérhetősége1: ……………………………………………………………………..
II. Szálláshely
Címe: ❑❑❑❑ Dunakeszi………..………………………………………. (út/utca/tér )……
(szám) ………….. (em/ajtó), Hrsz.: …………………………………………………………..
Megnevezése: …………………………………………………………………………………
Telefonszáma1: ………………………………………………………………………………….
Elektronikus elérhetősége1: ……………………………………………………………………..
Minősítése (a 2. számú melléklet alapján):
………………………………………………………………………………………………….
III. A szálláshely használati jogcíme:
❑ tulajdon
❑ közös tulajdon
❑ haszonélvezet

❑ egyéb: ………........................

IV. Szálláshelyen
- igénybe vehető szobáinak és férőhelyeinek száma
szobaszám: …………………………………………………….
fekvőhely száma: ……………………………………………...
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V. A szálláshely nyitvatartása:
❑ állandó jellegű
❑ idényjellegű
❑ eseti jellegű
Nyitva tartás: ……………………………………………………………………………………
VI. Üzemeltetés módja:
❑ felügyelettel
❑ felügyelet nélkül
VII. Szálláshely szolgáltatást nyújtják:
❑ kiegészítő jelleggel ❑ melléktevékenységként
VIII. A szálláshely típusa, altípusa, jelzőszáma, SZJ száma: (bekarikázandó)
Típus

I.

Üdülő

II. Gyermek és ifjúsági
tábor

Altípus

Jelzőszá
m

SZJ szám

–
–
–

üdülő
gyermeküdülő
villa

911
912
913

55.23.12.0
55.23.12.0
55.23.12.0

–
–

gyermek és ifj. tábor
telepített sátortábor

921
922

55.23.11.0
55.22.10.0

930

55.22.10.0
70.20.12.8

941
942
943

55.21.10.2
55.21.10.2
55.21.10.2

III. Nomád táborhely

IV

Hegyi menedékház

− turistaház
− kulcsosház
− matracszállás

V.

Bivakszállás

−
−

Bivakszállás
Téliesített bivakszállás

951
952

55.23.15.0
55.23.15.0

−
−

munkásszállás
vendégszállás

961
962

55.23.15.0
55.23.15.0

970

55.23.15.0

VI. Pihenőház

VII. Diákotthon, kollégium

IX. A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai:
_____________számtól _____________ számig
és használatba vételének idõpontja:
_________ év _______________________ hó _____________ nap
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X. A szolgáltatás megkezdésének időpontja:……………………………………
A kérelemhez csatolásra kerül:
❑ Szolgáltató tevékenység végzésére jogosító okirat
❑ A szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat
❑ Egyéb, a tevékenység gyakorlásához jogszabály által előírt engedély
❑ Vásárlók könyve (hitelesítés végett)
Dunakeszi, 20 ……… év ………………hó ……….nap

__________________________________
cégszerű aláírás

__________________________________
lakcím, értesítési cím

Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email
címem Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, emailen és/vagy postai úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről,
rendkívüli eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató
rendelkezéseit elfogadom.1
igen

nem

Dunakeszi, 20

év

...................................................................
kérelmező aláírása

hónap

nap

..................................................................
ügyintéző aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban
Info.
tv.)
14.§
c)
pontja
alapján,
az
adatkezelőtől
az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes
adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező
adatkezelésnek minősül amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését
jogszabály írja elő. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info.
tv.16.§) köteles eleget tenni.
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