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A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi hatósági ellenőrzési terve 
 

Hatósági terület Ellenőrzésre vonatkozó ha-

tásköri jogszabályi háttér 

Ellenőrzés 

tárgya 

Ellenőrzés célja Ellenőrzések 

gyakorisága 

Ellenőrzés eszkö-

ze 

Ellenőrzést végző 

hatóság 

Ellenőrzött 

időszak 

Erőforrás 

szükséglet 

(ügyintézők 

száma, ellenőr-

zés időszükség-

lete) 

településenként 

Azonosított 

kockázati té-

nyezők Jogszabály 

által kötelező-

en előírt 

Nem kötele-

zően előírt, 

de ellenőr-

zésre java-

solt 

Kereskedelmi 

igazgatás 

2005. évi 

CLXIV. tv. 9. § 

(1) bek. 

 működési enge-

dély kiadása, 

vendéglátó-

helyek működé-

se 

jogszabályi rendelke-

zések, előírások 

betartása 

esetenként helyszíni ellenőr-

zés, szakhatósá-

gokkal közös 

helyszíni szemle 

jegyző mint keres-

kedelmi hatóság 

(kereskedelmi 

ügyintéző, 

apátistvánfalvai 

igazgatási ügyinté-

ző) 

2015.01.01

-

2015.12.31. 

1 fő, változó 

időszükséglet 

lakókörnyezet 

zavarása, enge-

délytől, bejelen-

téstől eltérő 

működés, előírt 

feltételek hiánya  

Szálláshelyek 

2005. évi 

CLXIV. tv. 9. § 

(1) bek. 

 szálláshelyek 

működése 

jogszabályi rendelke-

zések betartása 

új szálláshe-

lyek: eseten-

ként, 

meglévőknél 

havonta egy 

helyszíni ellenőr-

zés 

kereskedelmi 

hatóság 

2015.01.01

-

2015.12.31. 

1 fő, változó 

időszükséglet 

helytelen gyakor-

lat, engedélytől 

eltérő működés, 

előírt feltételek 

hiánya 

Ipari igazgatás 

57/2013. (II. 

27.) Korm.r. 11. 

§ (1) bek. 

 telepek műkö-

dése 

jogszabályi rendelke-

zések betartása 

esetenként szakhatóságokkal 

közös helyszíni 

szemle 

a telep fekvése 

szerint illetékes 

település jegyzője 

(kereskedelmi 

ügyintéző, 

apátistvánfalvai 

igazgatási ügyinté-

ző) 

2015.01.01

-

2015.12.31. 

1 fő, változó 

időszükséglet 

bejelentés vagy 

engedély nélkül, 

vagy azoktól 

eltérően végzett 

tevékenység 

Címnyilvántartás 

146/1993. (X. 

26.) Korm.r. 

34.§ (1) bek., 

345/2014. (XII. 

23.) Korm. r. 

22. § 

 lakcím valódi-

sága, pontossá-

ga, közterületi 

elnevezések 

pontossága 

KCR rendszerben 

lévő adatok pontosí-

tása 

Egész évben 

folyamatos, 

átfogó, a két 

település 

egészére 

kiterjedő 

ellenőrzés. 

SZL nyilvántartás, 

földhivatali nyil-

vántartás, postai 

címnyilvántartás, 

helyszíni szemle, 

határozatok 

jegyző 

(anyakönyvvezető, 

építéshatósági 

ügyintéző, 

apátistvánfalvai 

igazgatási ügyinté-

ző) 

Jelen álla-

pot 

2 fő 

2015. 03. 02 

- 

2015. 12. 31. 

valótlan vagy 

pontatlan lakcím, 

pontatlan közte-

rületi elnevezé-

sek  
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Hatósági terület 

Ellenőrzésre vonatkozó 

hatásköri jogszabályi háttér 

Ellenőrzés 

tárgya 

Ellenőrzés célja Ellenőrzések 

gyakorisága 

Ellenőrzés eszkö-

ze 

Ellenőrzést végző 

hatóság 

Ellenőrzött 

időszak 

Erőforrás 

szükséglet 

(ügyintézők 

száma, ellen-

őrzés idő-

szükséglete) 

Azonosított koc-

kázati tényezők 

Jogszabály 

által kötelező-

en előírt 

Nem köte-

lezően 

előírt, de 

ellenőrzés-

re javasolt 

Hivatali helyiségen 

kívüli házasságkö-

tések 

8/2011. (II. 24.) 

önk. r. 3. § (1) 

bek. 

 helyszín ellen-

őrzése 

hivatali helyiségen 

kívüli házasságkötés 

engedélyezése 

esetenként helyszíni szemle anyakönyvvezető 

(anyakönyvvezető, 

igazgatási ügyinté-

ző, apátistvánfalvai 

igazgatási ügyinté-

ző) 

2015.01.01-

2015.12.31. 

1 fő, változó 

időszükséglet 

a házasságkötés 

tervezett helyszíne 

megfelel-e az 

eseményre vonat-

kozó jogszabályi 

előírásoknak és az 

esemény méltósá-

gának 

Piacok ellenőrzése 

55/2009. (III. 

13.) Korm.r. 9. 

§ (3) bek. 

 a vásárok és 

piacok üzemel-

tetésére a rende-

letben előírt 

feltételek meg-

léte 

a jogszabályban előír-

taknak való megfelelte-

tés kikényszerítése, 

szabálytalanságok 

feltárása, engedély 

nélküli árusítás felderí-

tése 

folyamatos helyszíni szemle jegyző 

(kereskedelmi 

ügyintéző) 

2015.04.01-

2015.12.31. 

1 fő, változó 

időszükséglet 

jogosulatlan alkal-

mi árusítások 

színtere lehet a 

piac, kiemelve az 

idényszerűen 

árusított gombát 

Társasházak törvé-

nyességi felügyele-

te 

2003. évi 

CXXXIII. 

törvény 27/A. § 

 alapító okirat, 

szmsz jogsza-

bályoknak 

megfelelősége, 

működés, köz-

gyűlési határo-

zat szabálysze-

rű-e 

 Egész évben 

folyamatos, 

átfogó, va-

lamennyi 

társasházra 

kiterjedő 

ellenőrzés. 

alapító okiratok, 

szmsz-ek, közgyű-

lési határozatok 

ellenőrzése, ese-

tenként helyszíni 

ellenőrzés 

jegyző 

(kereskedelmi 

ügyintéző) 

Jelen álla-

pot. 

1 fő, 

2015. 01.01 

- 

2015.12.31. 

alapító okirat, 

szmsz jogszabály-

sértő, elavult, 

közgyűlés nem 

működik, 

szabélysértő hatá-

rozatok 

Mezőgazdasági 

ügyek 

221/2008. 

(VIII. 30.) 

Korm.r. 3. § (1) 

bek. 

 parlagfűvel 

fertőzött terüle-

tek 

jogszabályi rendelke-

zések betartása 

esetenként helyszíni szemle jegyző 

(anyakönyvvezető, 

közterület-

felügyelők, 

apátistvánfalvai 

igazgatási ü.i.) 

2015.07.02 

– 

2015.09.30. 

2 fő, változó 

időszükséglet 

a földhasználó nem 

tesz eleget a 2008. 

évi XLVI. tv. 17. § 

(4) bekezdésében 

foglalt kötelezett-

ségnek 
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Hatósági 

terület 

Ellenőrzésre vonatkozó hatás-

köri jogszabályi háttér 

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés célja Ellenőrzések 

gyakorisága 

Ellenőrzés 

eszköze 

Ellenőrzést végző 

hatóság 

Ellenőrzött 

időszak 

Erőforrás 

szükséglet 

(ügyintézők 

száma, ellenőr-

zés időszükség-

lete) 

településenként 

Azonosított 

kockázati té-

nyezők Jogszabály által 

kötelezően előírt 

Nem köte-

lező, de 
ellenőrzésre 

javasolt 

Állat-

egészségügy 

41/2010. (II. 26.) 

Korm.r. 17/B. § 

(11) bek., 

27/1999. (XII. 

16.) önk. r., 

29/2000. (III. 31.) 

önk. r. 

 állat- és ebtartás körül-

ményei, ebek 

transzponderrel ellátott-

sága, 

nyilvántartásba vételük 

állattartás körülmé-

nyeinek javítása, 

ebtartási kultúra 

magasabb szintre 

emelése, lakosság, 

lakókörnyezet védelme 

esetenként 

(bejelentésre) 

helyszíni 

szemle, oltási 

könyv bemu-

tatása, helyi 

és központi 
ebnyilvántartás 

polgármester, jegyző 

(anyakönyvvezető, 

apátistvánfalvai 

igazgatási ü.i., 

közterület-

felügyelők) 

2015.01.01

-

2015.12.31. 

1-3 fő, változó 

időszükséglet 

helytelen tartási 

feltételek, szom-

szédjogok meg-

sértése, be nem 

jelentett és 

transzponder 

nélküli ebek 

Szociális 

igazgatás 

1993. évi III. tv., 

22/2003. (IV. 30.) 

önk. r. 3. § (7) 

bek., 4/2015. (II. 

26.) önk. r. 4. § 

(5) bek. 

 vagyoni, jövedelmi 

helyzet, lakhatás 

valótlan adatszolgálta-

tás kiszűrése, kérel-

mező helyzetének 

feltárása, lakókörnye-

zet rendezettsége 

esetenként környezetta-

nulmány, 

belföldi jog-

segély 

szociális hatáskört 

gyakorló szerv 

(szociálpolitikai 

ügyintéző, 

apátistvánfalvai 

igazgatási ü.i.) 

a kérelem 

beérkezé-

sének 

illetve a 
megállapítás 
időpontja 

1 fő, esetlegesen 

a Családsegítő 

bevonásával, 

változó időszük-

séglet 

feltételek nem 

teljesülése esetén 

jogosultság 

megállapítása; 

rászoruló nem 

részesül támoga-

tásban 

Adóhatóság 

2003.XCII.tv.  idegenforgalmi adóbe-

vallások, iparűzési 

adóbevallások 

bevallási adatok 

hitelességének ellen-

őrzése 

esetenként iratbekérés adóhatóság 

(adóigazgatási 

ügyintézők, 

apátistvánfalvai 

igazgatási ü.i.) 

elévülési 

időn belül 

iparűzési adóbe-

vallások ellen-

őrzéséhez meg-

bízás alapján 
könyvvizsgáló, 

adótanácsadó, 

adószakértő, 

okleveles adó-

szakértő közre-

működése 

valótlan adatok 

megadása adó-

alanyok részéről 
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Hatósági 

terület 

Ellenőrzésre vonatkozó hatás-

köri jogszabályi háttér 

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés célja Ellenőrzések 

gyakorisága 

Ellenőrzés 

eszköze 

Ellenőrzést végző 

hatóság 

Ellenőrzött 

időszak 

Erőforrás 

szükséglet 

(ügyintézők 

száma, ellenőr-

zés időszükség-

lete) 

településenként 

Azonosított 

kockázati té-

nyezők Jogszabály által 

kötelezően előírt 

Nem köte-

lező, de 
ellenőrzésre 

javasolt 

Építéshatóság  

312/2012közremű

ködésé. (XI.8.) 

Korm rendelet  

 

19.§(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.§ (2) bek,  

 

 

 

 

 

 

 

 

43.§ (1) bek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312/2012. 

(XI.8.) 

Korm ren-

delet 61.§ 

(5) bek  

 

 

 

 

Építési eng. kiadása 

előtti helyszíni szemle,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Használatbavé-teli eng. 

kiadása előtti szemle, 

 

 

 

 

 

 

 

Fennmaradási eng. 

kiadása előtti helyszíni 

ellenőrzés, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az építési engedély 

kiadása előtt 

ellenőrzi, hogy  

az építési tevékenysé-

get  

engedély nélkül meg-

kezdték-e. 

 

 

 

Használatbavételi 

engedélyek kiadása 

előtt ellenőrizni, hogy 

a megvalósult épít-

mény mindenben 

megfelel-e az építési 

engedélyben előírtak-

nak. 

 

A fennmaradási enge-

dély kiadása előtt a 

készültségi fok 

megállapítása, 

a meglévő állapotot  

rögzítő dokumentáció 

tartalmának 

ellenőrzése. 

Ellenőrzi, hogy  

építési tevékenység  

folyik-e. 

 

esetenként Helyszíni 

bejárás 

építéshatóság 2015. 01. 

01.-től 

2015. 12. 

31.-ig 

2 fő, változó 

időszükséglet 

 

 

 

Ha engedély 

nélkül megkezd-

ték  az építési 

tevékenységet, 

fennmaradás – 

tényállás tisztá-

zási eljárást 

kezdeményez az 

építésfelügyeleti 

hatóságnál. 

 

Az építmény az 

építési engedély 

előírásainak 

maradéktalan 

betartásával   

lett-e kivitelezve, 

ha nem fenti 

eljárás. 

 

A bírságszámítás 

alapja a készült-

égi fok. 
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46.§(7) bek 

 

 

 

 

 

 

 

50.§(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.§ (5) 

 

 

 

 

 

 

 

56.§(1) 

 

 

 

 

 

 

Bontási engedély 

kiadása előtti  

helyszíni szemle. 

 

 

 

 

 

Az engedély hatályának 

lejárta előtti szemle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használatbavétl 

tudomásulvétele 

előtti szemle 

 

 

 

 

 

Hatósági bizonyítvány 

kiadása előtti szemle 

 

 

 

A bontási engedély 

kiadása előtt 

ellenőrzi, hogy  

a bontási tevékenysé-

get  

engedély nélkül meg-

kezdték-e. 

 

Az ellenőrzi, hogy az 

építmény rendeltetés-

szerű és biztonságos 

használatra alkalmas 

állapotban van-e. 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzi, hogy a 

megvalósult építmény 

mindenben megfelel-e 

az építési engedély-

ben előírtaknak. 

 

Megkezdték-e 

engedély nélkül a 

bontási munká-

kat, ha igen 

fennmaradási 

eljárás. 

 

 

 

Az építmény  

állapotának 

függvényében 

felhívja az építte-

tőt  

építéhatósági 

eljárás kezdemé-

nyezésé-re. 

 

 

Az építmény az 

építési engedély 

előírásainak 

maradéktalan 

betartásával   

lett-e kivitelezve, 

ha nem fenti 

eljárás. 

 

 

 

 

 

 


