
Tengelici Polgármesteri Hivatal 2016. évi hatósági 
ellenırzési terve  

 
Jogszabályi háttér: 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 91. § (1) bekezdése alapján a hatóság ellenırzési tervet készít, amely tartalmazza 
legalább az elıre ütemezett ellenırzések tárgyát, az ellenırzési idıszakot, az ellenırzések ütemezését, 
eszközét, az ellenırzések szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetıje által meghatározott egyéb 
adatokat. Az ellenırzési tervben nem kell megjeleníteni a folyamatos ellenırzési feladatot.  
A Ket. 91. § (3) bekezdése értelmében az ellenırzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és 
ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi. Az ellenırzési tervet úgy, illetve azon részeit kell 
közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az ellenırzések célját.  
 
A nvilvántartásba vett és mőködési engedéllvel rendelkezı telepek, kereskedık, üzletek és szálláshelvek 
ellenırzése:  
 
Ellenırzési idıszak: 2016.09.01-2016. 12.31.  
 
1) Az ellenırzés tárgya: Bejelentés köteles kereskedelmi üzletek ellenırzése  

Mőködési engedély köteles kereskedelmi üzletek ellenırzése Üzleti és 
nem üzleti célú szálláshelyek szolgáltatók ellenırzése Telepengedély és 
bejelentés köteles ipari tevékenységet folytató telepek ellenırzése.  
 

2) Az ellenırzés eszköze: A Ket. 89.§ b) pontjában meghatározott helyszíni ellenırzés.  
 
3) Az ellenırzés célja: A hatósági nyilvántartások aktualizálása, az adatváltozások bejelentésére vonatkozó 
jogkövetı magatartás elımozdítása, a már nem mőködı üzletek, telepek, szálláshelyek kiszőrése és a 
nyilvántartásból való törlése. A kereskedelmi, ipari és szálláshely szolgáltató tevékenységre vonatkozó 
jogszabályi elıírások betartásának ellenırzése, a törvényes mőködés biztosítása.  
 
4) Az ellenırzés ütemezése: negyedéves bontásban, külön ütemterv szerint.  
A helyszíni ellenırzéseket a vizsgált egységtıl függıen- szükség esetén- társhatóságokkal közösen 
végezzük. Az ellenırzés során tapasztaltakat ellenırzési jegyzıkönyvben rögzítjük. Az ellenırzési terv 
részét nem képezi az elıre nem tervezett pl. panasz, bejelentés alapján, illetve a tervezett ellenırzés során 
tapasztalt hiányosságok alapján végzett utóellenırzések.  
 
Az ellenırzések koordinálásáért éves összefoglaló jelentés készítéséért felelıs:  
Bornemisza Gézáné 
Tengelic Rákóczi u. 11.  
 
5) Ellenırzés szempontjai:  
Üzletek és nyilvántartásba vett kereskedık.  
A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeirıl szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján  
 • Rendelkezik-e a kereskedı  

· Mőködési engedéllyel üzletköteles termék forgalmazása esetén  
· Eleget tett-e a kereskedı a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének  
· Megfelel-e a kereskedı a külön jogszabályban foglaltaknak (külön hatósági engedély)  
· A bejelentésben ill. mőködési engedélyben foglaltaknak megfelelıen végzi-e a tevékenységét  
· Biztosított-e az üzlet feliratain, magyar nyelven az elnevezés  
· Vásárlók könyvének szabályszerő kezelése  
· Kötelezı feliratok megléte (cégtábla, nyitvatartási idı)  
· Nyitvatartási idı betartása  

 
Szálláshely -szolgáltató tevékenvséget folvtatók ellenırzése:  
A szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirıl és a szálláshely üzemeltetési 
engedély kiadásának rendjérıl szóló 239/2009.(X. 20.) Korm. rendelet, valamint a nem üzleti célú 



közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) kormányrendelet alapján.  
· Szálláshelyre vonatkozó jogszabályi, hatósági elıírások ellenırzése  
· Szálláshely-szolgáltató tevékenységet végzı igazolása üzemeltetési engedélyrıl  
· Vendégkönyv hitelesítése  
· A szolgáltatás megfelel-e a hatósági nyilvántartásban foglaltaknak  

 
Telepek ellenırzése: 
A telepengedély, ill. a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelı és egyes 
szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl és a bejelentés szabályairól szóló 
57/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.  

· Nyilvántartásban szereplı adatok ellenırzése  
· Megfelel-e a telep a külön jogszabályban foglaltaknak (külön hatósági engedély)  
·  

6) Az ellenırzések ütemezése:  
 

III. negyedév  
 

· Bejelentés köteles kereskedelmi üzletek ellenırzése  
· Mőködési engedély köteles kereskedelmi üzletek ellenırzése  
· Üzleten kívüli kereskedık ellenırzése 

 
IV. negyedév  
 

· Bejelentés köteles kereskedelmi üzletek ellenırzése  
· Mőködési engedély köteles kereskedelmi üzletek ellenırzése  
· Üzleten kívüli kereskedık ellenırzése  
· Üzleti és nem üzleti célú szálláshelyek, szolgáltatók ellenırzése  
· Telepengedély és bejelentés köteles ipari tevékenységet folytató 

telepek ellenırzése  
 
Ellenırzési jelentés készítése 2017. január 31-ig. 
 
 
Tengelic, 2016. március 11. 

 
 
Ellenırzési tervet jóváhagyom:   

 
 
 Tolnai Lászlóné 

jegyzı  
 


