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Készült az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
99. §-ban foglalt törvényi felhatalmazás alapján.
I.

A kereskedelmi hatósági ellenőrzés területe:

A kereskedelmi hatóság illetékességi területe Csetény település közigazgatási területére terjed ki.
II.

A hatósági ellenőrzést végző személyek:

Csetény Község Önkormányzat által kereskedelmi igazgatási és ipari igazgatási feladatok
végzésére kinevezett köztisztviselő.
III.

A hatósági ellenőrzések eszközei:

a, adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés,
b, helyszíni ellenőrzés, vagy
c, ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a
folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés.

IV.
A hatósági ellenőrzések tárgya, ütemezése és végrehajtásának szempontjai:
1. Bejelentés-, valamint engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek és üzletek
ellenőrzése a kereskedelmi hatósági nyilvántartás adatai alapján
Az ellenőrzés alá vont kereskedelmi tevékenységek, üzletek kiválasztása során törekedni kell
arra, hogy a régebb óta (2000-es évek első fele) nyilvántartásba vett kereskedők, illetve üzletek
előnyben részesüljenek, tekintettel arra, hogy a témában időközben két ízben is (2007. és 2009.
év) új jogi szabályozás lépett hatályba, melyek előírásainak történő megfelelés vizsgálata
indokolt.
A vizsgálati kör kialakításánál törekedni kell arra is, hogy nagyjából azonos arányban legyenek
képviselve a kiskereskedelem, a nagykereskedelem, és vendéglátás profilban üzemeltetett üzlet.
Az ellenőrzés célja többek között a jogalkalmazói kör (kereskedők) felvilágosítása a jegyzői
hatáskörbe tartozó kereskedelmi hatósági és szolgáltatás-felügyeleti feladatkörökről és azok jogi
szabályozásáról.
Módszere: helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás, és egyéb tájékoztatás kérése.
Az ellenőrzések tervezett időszaka: 2020. májusától az év végéig folyamatosan.

2. Bejelentés köteles szálláshely-szolgáltatói tevékenységek ellenőrzése a kereskedelmi
hatósági nyilvántartás alapján
Az ellenőrzés célja a szálláshely típusra vonatkozó, jogszabályban előírt üzemeltetési
feltételeknek történő megfelelés vizsgálata, az alábbiak szerint:
a, a 2020. január 01. napján működő szálláshely-szolgáltatóknak a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) felé jogszabályban előírt bejelentési és
adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése az ASP NTAK Szakrendszeren keresztül.
Módszere: helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérése a
folyamatba épített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján.
Az ellenőrzések tervezett időszaka: 2020. májusától az év végéig folyamatosan.

3. Bejelentés- illetve engedélyköteles telepek ellenőrzése az ipari hatósági nyilvántartás
adatai alapján
Az ellenőrzés alá vont telepek kiválasztása során törekedni kell arra, hogy a régebb óta (2000-es
évek első fele) nyilvántartásba vett telepek előnyben részesüljenek, tekintettel arra, hogy a
témában időközben két ízben is (2007. és 2009. év) új jogi szabályozás lépett hatályba, melyek
előírásainak történő megfelelés vizsgálata indokolt.
Az ellenőrzés célja többek között a jogalkalmazói kör (üzemeltetők) felvilágosítása a jegyzői
hatáskörbe tartozó ipari hatósági és szolgáltatás-felügyeleti feladatkörökről és azok jogi
szabályozásáról.
Módszere: helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérése.
Az ellenőrzések tervezett időszaka: 2020. májusától az év végéig folyamatosan.

V.

Nyilvántartások vezetése:

A kereskedelmi, ipari hatóság jelen munkatervben foglalt ellenőrzésekről nyilvántartást vezet.
Jelen munkatervben ütemezett, valamint az abban nem szereplő, de a 2020. évi ellenőrzési
időszakban lefolytatott kereskedelmi és ipari hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont
következtetésekről a tárgyévet követő év március 31. napjáig ellenőrzési jelentés készül.
Az ellenőrzési tervet, valamint az ellenőrzési jelentést az önkormányzati honlapon, valamint az
ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi a kereskedelmi, illetve ipari hatóság.
A közzétételi helyek:
-www.cseteny.hu – Csetény Község Önkormányzat hivatalos honlapja
- Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalban elhelyezett hirdetőtábla
Csetény, 2020. március 5.
dr. Molnár Máté
jegyző

