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Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység
A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező
adattartamú nyomtatványon kell bejelenteni. A tevékenység végzését
a bejelentés benyújtását követően meg lehet kezdeni. A jegyző a
bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a
szakhatóságoknak, amelyek – amennyiben a forgalmazott
termékkörök feladat- és hatáskörüket érinti - 30 napon belül
ellenőrzést folytatnak le. A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet,
amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást
haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását valamint az üzlet
megszűnését megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a
jegyzőnek.
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól,
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről,
186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási
tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén
fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságok általános kijelöléséről.
jegyző
A bejelentést a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet A)
pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.
nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet
használatának jogcímét igazoló okirat,
haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
Az üzlet tulajdoni lapja
3.000 Ft. ( illetékbélyeg )
személyesen, postán
A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.
8 nap
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Vas Megyei Kormányhivatal
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Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység
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Ügyintézési határidő:
I. fokon döntést hozó
szerv:
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A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék
forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére működési engedélyt kell
kérni. A tevékenységet kizárólag jogerős működési engedély
birtokában lehet megkezdeni. A jegyző - a kereskedő kérelmére - a
szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.
Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte,
úgy a jegyző állásfoglalás céljából – hivatalból - keresi meg az érintett
szakhatóságokat. A jegyző a működési engedély megadásával
egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi, amely nyilvános. A
kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul,
illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül
köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet megszűnését a megszűnést
követő 8 napon belül - a működési engedély kiadásáról szóló igazolás
egyidejű leadásával - be kell jelenteni a jegyzőnek.
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól,
210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól
jegyző
A kérelmet a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet B)
pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni
nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet
használatának jogcímét igazoló okirat,
haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
az üzlet, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös
határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja,
szakhatósági állásfoglalások.
illetékmentes
személyesen, postán
A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.
21 nap
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Vas Megyei Kormányhivatal
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Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott
alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű,
válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott
zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a
részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.
A tevékenységet kizárólag jogerős engedély birtokában lehet
megkezdeni. Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a
tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek
forgalmazásához
szükséges
további,
külön
jogszabályban
meghatározott feltételek teljesítése alól. A jegyző állásfoglalás céljából,
hivatalból keresi meg az érintett szakhatóságokat, valamint a
szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról gondoskodik. A
jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos
rendezvényt nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartást az
önkormányzat honlapján közzétesz. Az engedély jogosultja a kérelem
adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles
bejelenteni a jegyzőnek. Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy
az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett
szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján
szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le. A tevékenység
megszüntetését a nyilvántartásba vételről szóló igazolás leadásával
egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés
alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos
rendezvényt törli a nyilvántartásból.
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól
1990. évi XCIII. törvény az illetékről
23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények
működésének biztonságosabbá tételéről
16/2012. (IV. 13.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági,
szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról
Borhyné Pörneczi Martina
A kérelmet az 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet 5. § (1)
bekezdésének megfelelő adatokkal kell kitölteni.
biztonsági terv
tűzvédelmi szabályzat (amennyiben külön jogszabály alapján
szükséges)
építészi-műszaki dokumentáció két példányban
tervezői nyilatkozat
aláírási címpéldány
nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetében a
használat jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, stb.)
haszonélvező hozzájárulása
közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak
hozzájárulása

igazolás a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
befizetéséről
Hivatalból beszerzendő
mellékletek:
Az eljárás illetéke
Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja:
A kérelem benyújtására
nyitva álló határidő:
Ügyintézési határidő:
I. fokon döntést hozó
szerv:
II. fokon döntést hozó
szerv:

Az érintett ingatlan tulajdoni lapja
3.000 Ft illetékbélyeg
személyesen, postán
A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.
20 nap
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Vas Megyei Kormányhivatal
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Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatási
tevékenység folytatása
Nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi
elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező, nem üzleti
célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy
átalakított és az ekként minősített, illetve - ahol e rendelet előírja ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú,
továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely.
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a
nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától folytatható. A
szolgáltatás kezdetét megelőzően a szálláshelyet a rendeletben a
Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározottak alapján
minősíteni kell. A minősítést - a szálláshely kialakítására,
felszereltségére és szolgáltatásaira vonatkozó előírások alapján - a
szolgáltató végzi (önminősítés). A jegyző a szálláshelyen ellenőrzést
folytat le. Ha megállapítja, hogy a szolgáltató megfelel az
önminősítésben és a jogszabályban foglaltaknak, a szálláshelyet
nyilvántartásba veszi, amelyről értesíti – a jogszabályban
meghatározott esetekben - az érintett szakhatóságokat. Ha a jegyző a
nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítja, a szolgáltatást
meg kell szüntetni. A jegyző a szolgáltató hatósági nyilvántartásban
szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság
igazolására a nyilvántartásba vétellel és a nyilvántartásba vett adatok
módosításával egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolványt
állít ki. A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban
bekövetkező változást nyolc napon belül bejelenti a jegyzőnek.
A bejelentéshez csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos
mellékleteket kell csatolni.
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól

Ügyintéző
A kérelem kötelező
tartalma:
Csatolandó mellékletek:

Hivatalból beszerzendő
mellékletek:
Az eljárás illetéke
Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja:
A kérelem benyújtására
nyitva álló határidő:
Ügyintézési határidő:
I. fokon döntést hozó
szerv:
II. fokon döntést hozó
szerv:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet a nem üzleti célú közösségi,
szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
jegyző
A kérelmet a 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet 14/A. § (1)
bekezdésében meghatározott adatokkal kell kitölteni
nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely
használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak
másolata - a tulajdoni lap kivételével haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a
szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi
tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak
hozzájárulását igazoló okirat
a szálláshely tulajdoni lapja
a szolgáltatás nyújtására jogosító okirat (pl. cégkivonat)
3.000.-Ft illetékbélyeg
személyesen, postán
A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.
8 nap
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Vas Megyei Kormányhivatal

