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Tárgy: Ellenőrzési ütemterv

2015. évi
ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV
A kereskedelmi célú üzletek és üzleten kívüli tevékenységet végzők és a
telepengedélyek, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható termelő és szolgáltató
tevékenységek ellenőrzésére
A 2004.évi CXL. törvény –a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 91. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) korm. rend. 2. § valamint a telepengedélyek, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és szolgáltató tevékenységek, valamint a telepengedély rendjéről és bejelentéséről
szóló 57/2013. (II. 27.) kormányrendelet alapján hatáskörömbe utalt kereskedelmi ipari és szolgáltató
tevékenységek ellenőrzésének ütemtervét az alábbiak szerint készítem el:
A hatósági ellenőrzési terv tárgya:
— Bejelentés-köteles kereskedelmi üzletek működésének ellenőrzése
— Bejelentés-köteles üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységek ellenőrzése
— Pomáz közigazgatási területén működő mozgóboltok ellenőrzése
— Működési engedély köteles kereskedelmi üzletek ellenőrzése
— Bejelentés-köteles ipari és szolgáltató tevékenységet végző telep ellenőrzése
— Telepengedély köteles ipari tevékenység ellenőrzése,
Ellenőrzést koordináló szerv: Közigazgatási csoport
Ellenőrzésben résztvevő:
— Nagy Attiláné csoportvezető
— Nagyné Bakai Judit ügyintéző
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési szempontok

1.

Ipartelepen lévő telepengedély
köteles ipari tevékenység ellenőrzése

2.

Ipartelepen lévő bejelentés-köteles
ipari tevékenységek ellenőrzése

3.

Működési engedély és bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet
végző kereskedők ellenőrzése 19972000-évig kiadott engedélyek alapján

57/2013.(II 28) korm. rend.
előírásai szerint,
2009-2013 évben kiadott
engedélyek
57/2013.(II 28) korm. rend.
előírásai szerint,
2009-2013 évben kiadott
engedélyek
210/2009. (IX. 29.) korm.
rend. előírásai
2000-2009 évben kiadott
engedélyek

Ssorszám

Ellenőrzés
eszközei

Ellenőrzés
tervezett
időszaka

helyszíni
szemle

I-II. negyedév

helyszíni
szemle

III. negyedév

helyszíni
szemle

IV. negyedév

Pomáz, 2015. 02. 18.
Az ellenőrzési ütemtervet jóváhagyta:

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző

