MŰKÖDŐ ÜZLETEK ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE
2012. évre
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rend.) meghatározza az üzletek működési engedélye kiadásának és a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeit.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről:
„A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), h),
i) és f) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § E rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek működési engedélye
kiadásának, a kereskedők és az üzletek nyilvántartásának, valamint a kereskedelmi tevékenység egyes
kereskedési formákban való folytatásának részletes szabályait állapítja meg.
2. § A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és
egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a 26. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel a) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az
automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a 6. § (1), (2) és (4)(7) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (1) és
(5) bekezdése, 6/G. § a) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és
(5) bekezdése tekintetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi
önkormányzat jegyzőjét,
b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében e rendelet, a Kertv. 3. § (1) és
(5)-(8) bekezdése, 5. § (5) bekezdése, 6. § (2) bekezdés a) pontja, 6. § (5) bekezdése, 6/G. § a) és b)
pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében
a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét
jelöli ki.”
A hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatóság ieljráás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. Törvény 87-94. §-ában foglaltak alapján kerül sor.
1./ Ellenőrzést végzők:
- Vincze József Ágostonné dr. Körjegyző
- Móznerné Horváth Eszter ügyintéző
2./ Ellenőrzés módja:
- Helyszíni ellenőrzés
- Az ellenőrzés tapasztalatainak, észrevételeinek írásba foglalása.
3./ Ellenőrzés célja, szempontjai:
a.) A jogszabályi rendelkezések betartása, figyelemmel a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendeletben
Foglaltakra:
-

működési engedély megléte
vásárlók könyvének elhelyezése
vásárlók tájékoztatása panasz esetén
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b.) A működési engedélyben foglaltak betartása, érvényesülése:
-

a vállalkozás adatainak egyeztetése,
engedélyezett üzletkör szerinti tevékenység végzése,
a kérelemben feltüntetett nyitva tartás betartása,
tiltott áruk, tevékenység végzés.

4./ Az ellenőrzés alá vont alábbi üzletek üzemeltetőinek előzetes értesítése az ellenőrzést megelőző
10. napig.

5./ Az ellenőrzés időbeli ütemezése:
2012. október 30.

10.00 óra

DÉ-TEAM
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Bazsi, Fő u. 36. szám alatti üzlet.
Vegyesbolt üzlet

2012. október 31.

10.00 óra

SARVALY
Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Sümegprága, Rákóczi u. 8. szám alatti üzlet.
Vegyesbolt üzlet

2012. október 31.

11.00 óra

Kalla és Kalla Kft
Gasztronómiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Sümegprága, Rákóczi u. 8. szám alatti üzlet.
Napközi Italbolt

6./ Ellenőrzés értékelése, jogszabálysértés esetén a szükséges intézkedés megtétele.

Sümegprága, 2012. március 31.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

