ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Jegyzőjének
a Szervezési és Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó
zenés, táncos rendezvények, szálláshely-szolgáltatók, valamint a kiskereskedelmi tevékenységet
folytató üzletek és ipari tevékenységet végzők 2016. évi ellenőrzéséről.
Készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban Ket.) 91.§ (2) bekezdése alapján.
I.

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet folytató üzletek, vásáron, piacon
folytatott kereskedelmi tevékenységet folytatók, valamint mozgóbolt útján folytatott
kereskedelmi tevékenységet végzők 2016. évi ellenőrzése

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Korm. rendelet) 23.§-27.§ alapján Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője
2016. évben tizenkilenc kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzlet, piacon és mozgóbolt útján
árusító kereskedő ellenőrzését végezte el.
A Korm. rendeletben meghatározottak alapján került ellenőrzésre minden esetben, hogy:
− a kereskedő rendelkezik e működési engedéllyel, illetve bejelentéshez kötött termékek
forgalmazásához szükséges igazolással,
− az abban foglaltaknak megfelelő termékkörök forgalmazását végzi - e,
− a bejelentésben foglalt nyitvatartási időt betartják e, azt jól látható helyen kifüggesztették -e,
− az alkalmazottak megfelelő szakmai képesítéssel rendelkeznek e,
− a vásárlók könyvébe történtek - e bejegyzések és a felügyeleti szervek elérhetőségei jól
látható helyen kifüggesztésre kerültek - e,
− a külön engedélyhez kötött termékek forgalmazásához szükséges illetékes hatóságok külön
engedélyével rendelkeznek - e.
II.

A telepengedély köteles ipari tevékenységet folytatók 2016. évi ellenőrzése

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 11.§-a alapján Tiszaföldvár Város
Önkormányzatának Jegyzője 2016. évben hat ipari tevékenységet folytató telep működésének
ellenőrzését végezte el.
Az ipari tevékenység folytatásával kapcsolatban ellenőrzésre került:
-

a tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi előírások betartása
az ipari tevékenységet végző rendelkezik-e telepengedéllyel, illetve bejelentési
kötelezettségének eleget tett-e
- az engedélyében illetve bejelentésében szereplő tevékenységet folytatja-e
- az engedélyében vagy bejelentésében szereplő műszak időt betartja-e.

-2.III.

A zenés táncos rendezvények 2016. évi ellenőrzése

A zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm.
rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján Tiszaföldvár Város Önkormányzat Jegyzője 2016. évben egy
alkalommal adott ki rendezvénytartási engedélyt, mely szabadtéri, alkalmi zenés táncos
rendezvénynek minősült.
A rendezvény ellenőrzése során vizsgálatra került:
− a rendezvényen részt vevők száma a helyszín befogadóképességéhez mérten,
− a benyújtott biztonsági tervben szereplő megfelelő számú biztonsági személyzet megléte az
előírt képesítési feltételekkel,
− elsősegélynyújtásra képzett személyzet, esetkocsi megléte,
− a tűzvédelmi szabályzatban szereplő előírások betartása, a biztonsági terv és tűzriadó terv jól
látható helyen történő elhelyezése.
A rendezvény ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a rendezvény megtartásának ideje alatt
jogsértés nem történt, és az engedélyben meghatározott kötelezettségek betartásra kerültek.
IV.

A szálláshely szolgáltatások 2016. évi ellenőrzése

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeletetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 14.§ (1-2)
bekezdése alapján Tiszaföldvár Város Önkormányzat Jegyzője 2016. évben két esetben végzett
ellenőrzést a szálláshely szolgáltatók körében.
A szálláshely-szolgáltatók ellenőrzése során vizsgálatra került a szálláshely típusa szerinti
jogszabályi követelményeknek való megfelelés.
Az ellenőrzések során a szükséges engedélyek meglétét és az abban szereplő adatok valódiságát,
előírások betartását vizsgáltuk. Néhány esetben előfordult, hogy a kereskedő részéről a tevékenység
folytatása megszüntetésre került, azonban annak bejelentését elmulasztotta, melyek szóbeli
felhívásra rendezésre kerültek. A nyilvántartásban szereplő üzletek üzemeltetőinek ellenőrzését a
nyilvános cégadatok és az egyéni vállalkozói nyilvántartás összevetésével folyamatosan végeztük.
A kereskedelmi tevékenységet folytató üzletek ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a
kereskedők a bejelentéseikben foglalt kötelezettségeiket betartják, jogsértő magatartás az ellenőrzés
során nem volt tapasztalható, bírságolásra, a tevékenység végzésétől történő eltiltásra nem került
sor.
Az ipari tevékenységet folytatók körében jogsértő magatartás megállapítására nem került sor, mivel
esetükben fokozottabb a szakhatósági felügyelet és jobban odafigyelnek a szabályok betartására.
Az elmúlt év ellenőrzéseinek hatására számos üzlet működtetője odafigyelt az adataiban történt
változások bejelentésére, és a meglévő engedélyeknek, iratoknak a rendben tartására.
Az üzletek és ipari tevékenységet folytatók jogszabálysértésre utaló tevékenységéről bejelentés nem
érkezett hatóságomhoz.

-3.Az ellenőrzési tervben foglaltak 2016 évben teljesítésre kerültek, és összességében elmondható,
hogy a településen működő kereskedelmi és ipari tevékenységet folytató üzletek működtetői
együttműködést tanúsítanak a kereskedelmi hatósággal, mely továbbra is a bizalomra épülő, segítő
kapcsolat kialakításának és fenntartásának köszönhető.
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