V. Kereskedelmi igazgatás
1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült
ékszekerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével):
a.) a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési
eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője,
b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi
tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.
Illetékességi terület:
Szákszend község közigazgatási területén folytatott kereskedelmi tevékenység.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
-

Kérelem (formanyomtatvány),
Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
Gazdasági társaságok esetén a képviseleti jogosult aláírási címpéldányát,
Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
vonatkozó okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
Vásárlók könyvét hitelesítésre
Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Általános tétel eljárási illeték - 3 000 Ft. Az adatváltozás, illetve a tevékenység
megszüntetésének bejelentése illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
A jegyző bejelentés alapján a kereskedőt és az általa végzett kereskedelmi tevékenységeket
nyilvántartásba veszi, a bejelentésről, „Igazolás”-t ad ki a kereskedő részére. A jegyző a
bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt
megküldi a jogszabályban megjelölt hatóságoknak.
Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
-

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

-

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. év LXXVI. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi
CXL. törvény
a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet
a bejelentés elmulasztásának esetén fizetendő bírságról, a szolgáltatás felügyeletét
ellátó hatóságokról szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
Az ügy intézését segítő útmutatók: -Igénybe vehető elektronikus programok elérése --Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Bejelentés kötelesek kereskedelmi tevékenység bejelentése
1.2. Működési engedély kiadása
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Jegyző
Illetékességi terület:
Szákszend község közigazgatási területén folytatott kereskedelmi tevékenység.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Kérelem (formanyomtatvány),
- Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
- Gazdasági társaságok esetében a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
- Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
- Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
- Közös tulajdonban álló üzlet esetében,ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
- Vásárlók könyvét hitelesítésre
- Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 10 000 Ft. A működési engedélyben
feltüntetett adatok módosításáért - a változtatások számára tekintet nélkül - 3 000 Ft illetéket
kell fizetni.
Az ügymenet leírása:
Kizárólag üzletben forgalmazható termékek működési engedély birtokában forgalmazhatóak.
A kizárólag üzletben forgalmazható termékek a következők:
- a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a
Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán bután gáz és az üzemanyag;
- az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
termékek;
- állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári
célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3.
pirotechnikai osztálya tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
- növényvédő szerek és hatóanyagaik;
- nem veszélyes hulladék;
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az
üzemanyag.
Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján
forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó
bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.
-

A jegyző a működési engedély kiadásáról a szakhatósági állásfoglalások alapján határozattal
dönt, ezzel egyidejűleg az üzlet nyilvántartásba veszi, illetve a működési engedélyről
„Igazolást”-t ad ki a kereskedő részére, és a döntést megküldi a jogszabályban megjelölt
hatóságoknak.
Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. LXXVI. törvény
- a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet
Az ügy intézését segítő útmutató:
Segédlet működési engedély kérelem kitöltéséhez
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: --Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:
Működési engedély kiadása iránti kérelem
Kérelem működési engedély módosítására
Bejelentés üzlet megszűnéséről
1.3. Szálláshely üzemeltetési engedély
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Jegyző
-

Illetékességi terület:
Szákszend község közigazgatási területén folytatott szálláshely üzemeltetési tevékenység.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Kérelem (formanyomtatvány),
- Vállalkozói igazolvány vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
- Gazdasági társaságok esetében a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
- Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
- Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
- Közös tulajdonban álló ingatlan esetében ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
- Vendégkönyv
- Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton.
Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
A szálláshely üzemeltetési engedély kiadására, illetve az adatváltozás átvezetésére irányuló
eljárás illetéke 3 000 Ft.
Az ügymenet leírása:
A hiánytalanul benyújtott kérelem alapján, illetve a hiányok pótlását követően - az egyéb
szálláshelyet kivéve - a hatóság állásfoglalás céljából megkeresi az illetékes szakhatóságokat,
a szolgáltató kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.
A szakhatósági állásfoglalások megérkezését követően a hatóság - hozzájárulás esetén határozatot hoz a szálláshely - üzemeltetési engedély kiadásáról, egyidejűleg a szálláshelyet
nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki a szolgáltató számára. A nyilvántartás adatait az
Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Egyéb szálláshely esetén a hiánytalanul benyújtott
kérelmet követően a hatóság határozatot hoz a szálláshely - üzemeltetési engedély kiadásáról,
egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki a szolgáltató számára.
A nyilvántartás adatait az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 10 000 Ft. A működési engedélyben
feltüntetett adatok módosításáért - a változtatások számára tekintet nélkül - 3 000 Ft illetéket
kell fizetni.
Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény
- a szálláshely - szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely - üzemeltetési engedély kiadásáról szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
Az ügy intézését segítő útmutatók: ---

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

1.4. Telepengedélyezési eljárás
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Jegyző
Illetékességi terület:

Szákszend

község

közigazgatási

területén

folytatott

ipari,

szolgáltató,

raktározási

tevékenység.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
-

Kérelem (formanyomtatvány),

-

Gazdasági tevékenység végzésére jogosító okirat (egyéni vállalkozó esetén az egyéni
vállalkozói nyilvántartásba vétel igazolása, cég esetén a cégkivonat vagy cégbírósági
végzés és aláírási címpéldány),

-

Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére
(bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),

-

Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a
tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

-

A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak az 57/2013. (II.27.) Korm.
rendelet 4. melléklet II. pont 3. alpont a.) - e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített
példánya

-

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekkszelvényt

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
Az eljárás illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5 000 Ft.
Az ügymenet leírása:
Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése
esetén kérelemre a jegyző telepengedélyezési eljárást folytat le, melynek keretében:
-

megkéri az építésügyi hatóság állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a helyi építési
szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek
hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott
tevékenység végezhető-e,

-

helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az érintett szakhatóságokat.

A jegyző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi. A
nyilvántartást az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást, - az ipari tevékenység
változását ide nem értve - haladéktalanul írásban be kell jelenteni.
A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően
haladéktalanul bejelenteni, és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt
leadni.
Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
-

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVII. törvény

-

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

-

a telepengedély, illetve a teleplétesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27). Korm. rendelet

-

a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999.
(X.13.) BM rendelet

Az ügy intézését segítő útmutatók: --Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

2.5. Ipari tevékenység bejelentése
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Jegyző
Illetékességi terület:
Szákszend

község

közigazgatási

területén

tevékenység.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

folytatott

ipari,

szolgáltató,

raktározási

-

Kérelem (formanyomtatvány),

-

Gazdasági tevékenység végzésére jogosító okirat (egyéni vállalkozó esetén az egyéni
vállalkozói nyilvántartásba vétel igazolása, cég esetén a cégkivonat vagy cégbírósági
végzés és aláírási címpéldány),

-

Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére
(bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),

-

Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a
tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

-

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekkszelvényt

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
A bejelentés igazgatási szolgáltatási díja 3 000 Ft.
Az ügymenet leírása:
A jegyző az 57/2013. (II.27) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében felsorolt
ipari tevékenységek végzése esetén bejelentés alapján a jogszabályi feltételek meglétének
vizsgálatát követően a telepet nyilvántartásba veszi. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén
az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető.
Bejelentéshez kötött - az egyébként telepengedély köteles - tevékenység akkor, ha a telephelyi
ingatlan - külön jogszabály szerint meghatározott - ipari területen helyezkedik el, illetve akkor
is, ha 6 hónapon belül ugyanazon rendeltetésre jogerős használatba vételi engedélyt adtak ki.
A jegyző nyilvántartásba vétellel egy időben az érintett hatóságokat megkeresi. A
nyilvántartást az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység
változását ide nem értve - haladéktalanul írásban be kell jelenteni.
A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően
haladéktalanul bejelenteni.
Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

-

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

-

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény

-

a telepengedély, illetve a teleplétesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános
kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet

