Nem üzleti célú, közösségi szabadidős célú szálláshelyszolgáltatási ügyek
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás 3.§ (1) bekezdése szerint e
rendelet alkalmazásában:
- nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az
ekként minősített, illetve -ahol e rendelet előírja – ekként nyilvántartásba vett üdültetési és
ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely,
- nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősül az ekként minősített, illetveahol e rendelet előírja – ekként nyilvántartásba vett sportlétesítményben üzemelő, szálláshely
céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység és szálláshely-szolgáltatásának időszakában
kiegészítő/melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény
által biztosított és az egyházi jogi személy által nem az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény szerinti gazdaságivállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett egyházi intézményi szállás.
A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel a
jogszabályban foglaltaknak, és a jegyző a ellenőrzés során nem tárt fel olyan hiányosságokat,
amelyek miatt a 20. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye,
feltéve, hogy az ellenőrzést a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta.
A jegyző a szolgáltató nyilvántartásba vételéről vagy a nyilvántartásba vétel megtagadásáról
két hónapon belül dönt.
A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba
vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat.
Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző
a nyilvántartásba vételről értesíti
a) az illetékes kormányhivatalnak a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát a
közegészségügyi
követelmények,
b) a szálláshely szerint illetékes tűzoltó-parancsnokságot a tűzvédelmi előírások,
c) a szálláshely szerint illetékes építésügyi hatóságot az építéshatósági követelmények,
d) külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a
szálláshely szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget a
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások teljesítésének ellenőrzése céljából.
A jegyző ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e a hatósági nyilvántartásban, a szolgáltató
önminősítésében és a jogszabályokban foglaltaknak.

Az eljárás jogi alapja:
•
•
•
•

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatásról,
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről,
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény

•
•
•

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény

A kérelem kötelező tartalma:
A bejelentést a Kormány rendelet szerinti adatokkal kell megtenni.
Kizárólag elektronikusan nyújtható be – e-papíron.
A nyomtatvány Újfehértó város honlapjáról letölthető.

I. fokon döntést hozó szerv:
Újfehértó Város Jegyzője
Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető
Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék
E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

II. fokon döntést hozó szerv:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft., mely eljárási költséget, a honlapon külön megjelölt - elektronikus
ügyintézésre irányadó tájékoztatóban közzétett – illetékszámlára kell átutalni.
Az átutalás rovatába az ügyfél nevét, lakcímét fel kell tüntetni. Az átutalási bizonylat másolatát a
gyorsabb ügyintézés érdekében a kérelemhez csatolja.

Illetékességi terület:
Újfehértó Város közigazgatási területe
Ügyintézési határidő: 8 nap – sommás eljárás

Szükséges okiratok:
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 20. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti diákotthon és
kollégium esetében, feltéve, hogy legalább a 2. számú melléklet VII. pontjában meghatározott
feltételekkel rendelkezik; valamint
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Tv. 13. §-ának (1) bekezdése szerinti diákotthon és kollégium
esetében, feltéve, hogy az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szerepel- az alapító okiratot

- a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot (így különösen: adásvételi, illetve
bérleti szerződést)

