ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV

a 2017. évi feladatok ellátásához
Készítette: Kovácsné Schmidt Gabriella Várpalotai Polgármesteri Hivatal Hatósági
iroda kereskedelmi és iparügyi ügyintéző
Tárgya: Kereskedelmi tevékenységek, piac, zenés táncos rendezvények ellenőrzése.
Ellenőrzés ütemezése: negyedévente

Ellenőrzési időszak:
I.
negyedév
január 01 - március 31.

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés területe

Ellenőrzés eszköze

Bejelentés köteles
kereskedelmi
tevékenységek
ellenőrzése

egyéni vállalkozók
társas vállalkozások

- Nyilvántartások
alapján ellenőrzés, - megszűnt üzletek
feltárása helyszíni
ellenőrzéssel

Szálláshelyek
ellenőrzése

II.
negyedév
április 01 - június 30

- Üzletek
működésének
ellenőrzése,

egyéni vállalkozók,
társas vállalkozások
Várpalota belváros,
Várpalota Tési domb és
Inota városrész

- Zenés, táncos
rendezvény

Rendszeres rendezvény
helyszínének általános
ellenőrzése

- Szálláshelyekre
előírt
követelmények
teljesülése a
helyszínen
Helyszíni
ellenőrzés

III.
negyedév
július 01 - szeptember 30

Kereskedelmi
üzletek
működésének
ellenőrzése

Várpalotai piac
ellenőrzése

IV.
negyedév
október 01 - december 31

Bejelentés és
engedély köteles
kereskedelmi
tevékenységek

egyéni vállalkozók,
társas vállalkozások

Helyszíni
ellenőrzés

Piacot szervező
vállalkozó és az
árusok ellenőrzése
I-III negyedévben
ellenőrzések során
feltárt hiányosságok
utóellenőrzése

Helyszíni
ellenőrzés

Várpalota területén működő engedély vagy bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek
felülvizsgálata, helyszíni ellenőrzése során :

- Járási Hivatal Okmányirodájával szúrópróbaszerű egyeztetés az egyéni vállalkozói
kereskedelmi tevékenységet bejelentett és hatóságunknál bejelentés illetve engedélyköteles
tevékenységet végzőkről:
- A megszűnt, de be nem jelentett üzletek feltárása, helyszíni ellenőrzése és nyilvántartásból
való törlése.
- Az üzletek működésével kapcsolatos panaszbejelentések kivizsgálása, a panaszos üzletek
leellenőrzése.
- Az újonnan nyíló üzletek ellenőrzése
- Időközben felmerült problémák helyszíni ellenőrzése üzletekben (panaszbejelentés,
megszűnt vállalkozás stb.)
Az ellenőrzések szempontjai:
- működési engedély illetve igazolás megléte, termékkör ellenőrzés
- kötelező feliratok, (cégtábla, nyitva tartási idő)
- vásárlók könyve szabályszerű kezelése
- panaszbejelentések
- nyitva tartási idő betartása
- az újonnan nyíló üzletek segítése a szabályos működési feltételek kialakításához
- rendszeres zenés, táncos rendezvény helyszínének általános ellenőrzése
Várpalota piac és vásárainak ellenőrzése
- Piac szervezők ellenőrzése
- Piacon árusító kereskedők ellenőrzése

Az ellenőrzéseket a
- 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
- 2005.évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
- 2009. évi LXXVI. Törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól
- 186/2009.(IX.10.) Korm.rendelet a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek
tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás
felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
- 23/2011 (III.8.)Korm.rendelet a zenés , táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről
- 239/2009.(X.20.)Korm.rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeiről és a szálláshely –üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
jogszabályok alapján végzem.

Várpalota 2017-02-08
dr. Ignácz Anita Éva jegyző

