
 
 

 

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

    JEGYZŐJÉTŐL 

6114.Bugac, Béke u.10.szám 

Tel.: 76/575-100; Fax: 76/575-107 

Email: epiteshat@atrtnet.hu  

       www.bugac.hu.  

Ügyiratszám: 1681/1//2012. 

Ügyintéző: Tóth M.                                    Tárgy:   Fehér Róbert Sándor bugaci lakos egyéb 

szálláshely üzemeltetési engedély 

kérelme. 

 

A Bugac Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője az alábbi  

H A T Á R O Z A T -ot 

hozom:  
 

FEHÉR RÓBERT SÁNDOR  (szállásadó) (székhelye:6114. Bugac, Felsőmonostor 

137.szám) részére  a  Bugac, Felsőmonostor 139.( hrsz: 043/3.) szám alatti ingatlanán 

meglévő épület emeleti szintjén kialakított épületrészre „egyéb szálláshely”üzemeltetési 

engedélyt adok az alábbi adattartalommal:  
 

A szállástípus megnevezése: Egyéb szálláshely ( falusi szállás) 

 

A kereskedő adatai: 

A szállásadó tevékenység végzőjének neve: Fehér Róbert Sándor 

A szállásadó címe, illetve székhelye: 6114. Bugac, Felsőmonostor 137.szám  

Cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma:    -------- 

 

A szállásadó statisztikai száma:nincs 

Szállásadó adószáma, adóazonosító száma:               8374230673 

 

A szállás-üzemeltetői  tevékenység helye: 

A szállásadói tevékenység címe: 6114. Bugac, Felsőmonostor 139. .Hrsz: 043/3 

 

Szálláshely elnevezése: ” Fehér tanya” 
 

Az egyéb szálláshely nyilvántartási száma:     3/2012 

 

Jelen határozatom jogerőre emelkedését követően a szálláshely üzemelési engedélyre 

vonatkozó igazolást kiadom, a szálláshely adatait a www.bugac.hu  oldalon közzéteszem  

 

Felhívom szállásadó figyelmét az alább felsorolt  üzemeltetési követelmények betartására:  

 

 1.Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám  

                   megadásával biztosítja. 

 2.A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása 

 3.Takarítás: 

          - A vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat-és törülközőcserével  

              egyidejűleg.( ágynemű 1 db. paplan, 1 db. párna személyenként, törülköző: 1 db.  

              kéztörlő, 1 db. nagyméretű törülköző  személyenként), az új vendégek érkezése  

                    előtt minden esetben, 

               -   a közösen használt helyiségek takarítása mindennap. 
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Továbbá felhívom figyelmét arra is, hogy az üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az 

adott naptári évre ( a továbbiakban:tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január 31. 

napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről: 

 Fogadott vendégek száma 

 A vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma 

 

Ezen határozatom  ellen a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül – 5000,-Ft-os 

illetékbélyeggel ellátott – a hivatalomnál előterjesztett, de a Bács-Kiskun megyei 

Kormányhivatalhoz (6000. Kecskemét, Deák F.tér 3.) címzett fellebbezéssel lehet élni, melyet 

az ügyben keletkezett elsőfokú iratokkal együtt a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon 

belül, annak elbírálása céljából  a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatalhoz (6000. 

Kecskemét, Deák F.tér 3.) továbbítok feltéve, ha a hatóságom saját hatáskörben nem javítja 

ki, nem egészíti ki, nem módosítja, illetve nem vonja vissza. 

 

A fellebbezés elekronikus úton nem nyújtható be. 

 

     I N D O K O L Á S 

 

A rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, mivel a benyújtott kérelem felülvizsgálata 

során , valamint a helyszíni szemle során megállapítottam, hogy az üzemeltetésre tervezett 

falusi szálláshely megfelel a 281/2010. (XII.15.) Korm. rendelettel módosított 239/2009. 

(X.20.) Korm. Rendelet 1.számú mellékletben foglalt követelményi előírásoknak,  a 

kérelemhez az üzemeltető a szükséges mellékleteket maradéktalanul becsatolta. 

 

Határozatomat a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 281/2010. (XII.15.) Korm. 

rendelettel módosított  239/2009.(X.20.) Korm. Rendelete alapján  hoztam meg, figyelemmel 

a 2004. évi CXL. Tv.(Ket.) a 71.§.(1) bekezdés és a 72.§.(1) bekezdés a) – g) pontjaira. 

 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98.§.(1) bekezdése, valamint a 99.§.(1) bekezdése alapján 

adtam tájékoztatást. 

A fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. Törvény 29.§.(1) 

bekezdése rendelkezik. 

Az ügyben eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem 

rendelkeztem. 

 

Hatáskörömet a 281/2010. (XII.15.) Korm. rendelettel módosított 239/2009.(X.20.) Korm. 

Rendelet 3.§.(1) bekezdés-e, illetékességemet a Ket.21.§.(1) bekezdés  c) pontja határozza 

meg. 

 

 

Bugac, 2012. szeptember  05. 

                         Heródekné Szász Ágota 

                                     jegyző 
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A határozatomról értesítést kap: 
 

1./ Fehér Róbert Sándor  6114. Bugac, Felsőmonostor 137.sz. ( kérelmező) 

2./ Fehér Sándorné 6114. Bugac, Orgoványi u.23.szám. ( telekkönyvi tulajdonos) 

3./ Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

     Bács-Kiskun megyei Területi Kirendeltsége 

     6000.Kecskemét, Deák F.tér 3.szám 

4./ OMMF Bács-Kiskun Megyei Felügyelőség Kecskemét, Klapka u.34. 

5./ Irattár 

 

 

 

 

 


