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Ócsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi hatósági ellenőrzési terve 

 

Az ellenőrzés tárgya:  

kereskedelmi, piaci, szálláshely-szolgáltatások ellenőrzése 

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok: 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény VI. fejezet 98-102. § 

(továbbiakban: Ákr.) 

 Kereskedelemi tevékenység: 

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (1) bekezdés 

• a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 

rendelet 27. § (1)-(2) bekezdések 

• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény 22. § 

Szálláshely: 

• szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.rendelet 14.§ 

(1) bekezdés 

Piac, vásár: 

• a vásárokról piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. 

rendelet 9. § (4) bekezdés 

 

Az ellenőrzés területi hatálya: Ócsa Város közigazgatási területe 

Az ellenőrzés időszaka: 2020. január 1-2020. december 31. 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos 

Az ellenőrzés szempontjai: 

• a jogszabályi által előírt engedélyek megléte, bejelentési és adatváltozási kötelezettség 

teljesítése, 

• a hatóság által vezetett nyilvántartások naprakészségének biztosítása, 

• a kereskedelmi, piaci, szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók betartják-e a 

tevékenységre vonatkozó fenti jogszabályokban meghatározott előírásokat. 

Az ellenőrzés eszközei:  

• Ákr. 105. § (1)-(2) bekezdés alapján hivatalbóli eljárásként helyszíni ellenőrzés. 

• A Hatóság az ellenőrzésről, annak során tett megállapításokról jegyzőkönyvet esetleg 

fényképfelvételeket készít, melyből az ügyfél részére másolatot küld. 

• Az ellenőrzést az Ócsai Polgármesteri Hivatal hivatali ügyintézői végzik. 
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Az ellenőrzés célja:  

• bejelentési vagy működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységek helyszíni 

ellenőrzése, 

• működési engedély vagy bejelentés nélkül kereskedelmi tevékenységet végzők felderítése, 

• kereskedelmet folytató megszűnt egyéni és társas vállalkozások kiszűrése az egyéni 

vállalkozók nyilvántartása alapján, 

• lakossági bejelentések, panaszok kivizsgálása, 

• a különböző tevékenységekre vonatkozó jogszabályi előírások betartása, 

• szálláshelyek működése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, valamint megtörtént-e 

a nyilvántartásba történő bejelentés, 

• piacon folytatott kereskedelmi tevékenységet folytatók ellenőrzése. 

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: 

Kereskedelemi egység ellenőrzése során amennyiben a kereskedelmi egység nem felel meg a 

megfelelő jogszabályi előírásoknak, az egység működését kilencven napra a Jegyző megtilthatja vagy 

az egységet ideiglenesen bezárathatja. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési 

engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, 

a Jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni. 

A piac ellenőrzése során, ha megállapítást nyer, hogy a piac működése nem felel meg a 

jogszabályban előírt feltételeknek, a Jegyző a tevékenységet megtiltja vagy bezárathatja. 

Szálláshely ellenőrzés során a jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a Jegyző felhívja 

a figyelmet jogsértés megsértésének megszüntetésére, pénzbírságot szabhat ki és legfeljebb 

kilencven napra ideiglenesen bezárathatja. A szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely 

üzemeltetés esetén azonnali hatállyal megtiltja annak működését. 

 

 

 


