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Sárvári Közös Önkormányzati HivatalHatósági Iroda
9600 Sárvár, Várkerület u. 2.
levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157
telefonszámok: (06 95) 523132, email: kapuy.adrienn@sarvar.hu
Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.)
földszint 4. hivatali helyiségében: hétfő 8-12 óráig, kedd: 13-16 óráig, szerda: 8-12 óráig és 13-16 óráig, csütörtök: ügyfélfogadás nincs, péntek: 8-12 óráig

Szálláshely megszűnésének bejelentése
A hatóság
tölti ki!

a 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján

BENYÚJTANDÓ: a szálláshely megszűnését követő 8 napon belül

Beérkezés _____________________________
Postára adás ___________________________

______________________________________
az átvevő aláírása

Alulírott (név) ___________________________________________________________________________________
(székhely) ______________________________________________________________________________________
(lakcím) ________________________________________________________________________________________
(adószám) ______________________________________________________________________________________
bejelentem, hogy a szálláshely-szolgáltatást ___________ év_________________hó _____ napjától a Sárvár,
______________________ (közterület megnevezése) _________ (közterület jellege)______ (házszám) ____ (hrsz.)
alatt megszüntetem, a _______/__________. számú szálláshely-üzemeltetési engedélyt leadom.
Egyéb nyilatkozat: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
A bejelentéssel egyidejűleg benyújtandó:
Azon szálláshely-szolgáltató, amely a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 441/2015. (XII.28.) Korm. rendelet hatálybalépésekor – 2016. január 1-jén – már működtetett szálláshelyet, a szálláshelyszolgáltatás megszüntetése esetén köteles a szálláshely-üzemeltetési engedélyt leadni.
TÁJÉKOZTATÁS
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján:
26. § [A kapcsolattartás általános szabályai]
(1) A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a
továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a
hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet.
(3) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás módját.
27. § [Az adatkezelés szabályai]
(1) A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok,
továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban
vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez hozzájárulást adott.
(2) A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a
személyes adatok védelme biztosított legyen.
(3) A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához – jogszabályban meghatározott módon és körben – megismerheti azokat a védett adatokat, amelyek eljárásával összefüggnek,
illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges.
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20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján
kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A fentiek alapján az alábbiakról tájékoztatom:
„3. § E törvény alkalmazása során:
(…)
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;”
„5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező
adatkezelés).
(…)
(3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő
személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.”
„6. § (6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult
más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.”

___________ 20____év_____________hó____nap
________________________________
ügyfél/ vagy képviselője cégszerű aláírása

