
Üzletek működési engedélye 
 
A Kormány a 133/2007.(VI.13.) sz. rendeletével és a Kereskedelemről szóló 2005.évi 
CLXIV. törvény kereskedelmi hatóságként az önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A kereskedő 
az üzlet működési engedélyének kiadását az üzlet helye, mozgóbolt esetén a kereskedő 
székhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti.  
Új üzlet nyitásához szükséges kérelem nyomtatvány, melyre 10.000 Ft értékű illetékbélyeg 
szükséges. 
a működési engedély módosításához szükséges nyomtatvány, melyre 3.000 Ft értékű 
illetékbélyeg kell,        
valamint az  üzletek megszüntetéséhez szükséges nyomtatvány –ez illetékmentes és  
az üzletek változatlan üzletkör melletti másik üzemeltetőnek való átadásához szükséges 
nyomtatvány- 3.000 Ft illetékköteles- 
 
megtalálhatók honlapunkon a letölthető nyomtatványok között. 
 
A nyomtatványok tartalmazzák, hogy melyik eljáráshoz, milyen mellékletek szükségesek.  
 
A 2008. január 1-től kiállított működési engedélyek már nem tartalmazzák a TEÁOR 
számokat. A 2008.előttt kiállított működési engedélyeket a TEÁOR számok 2008. január 1-i 
megváltoztatása miatt nem kell kicserélni csak akkor, ha abban valamilyen változás történik, 
pl. új üzletkörrel bővül a tevékenységi köre. 
 
  
 
Szálláshely-szolgáltatások 
 
A kereskedelmi szálláshelyekre az üzletek működésére vonatkozó Kormányrendelet az 
irányadó. 
 
A magánszálláshelyekre, fizető-vendéglátóhelyekre a 110/1997.(VI.25.) Korm. rendelet 
vonatkozik. A rendelet 3. számú melléklete tartalmazza, valamint honlapunk letölthető 
nyomtatványai között is megtalálható az a jelentés a vendégforgalom összesített adatairól, 
amelyet a magánszállásadóknak kell teljesíteni minden év január 31-ig a jegyző felé. 
 
A szálláshely-szolgáltatás engedélyezésének  és nyilvántartásba vételének  még egy fajtája 
tartozik a jegyző hatáskörébe, a nem üzleti célú közösségi , szabadidős szálláshely 
szolgáltatás. A szolgáltatásra a 173/2003.(X.28.) Korm. rendelet vonatkozik. A 
nyilvántartásba vételre és engedélyezésre nyomtatvány nincs , mert nagyon sokféle lehet a 
szálláshely és  nem egyformák a követelmények . Az írásban a jegyzőhöz benyújtott 
kérelemhez 2.200 Ft-os illetékbélyeget kell csatolni. 
 
  
 
Szerencsejáték 
 
A szerencsejátékokról szóló 2001.évi XXXIV. törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény értelmében az önkormányzat 
jegyzője az APEH Központi Hivatala megkeresésére adja ki a szakhatósági állásfoglalást a 
külön  rendeletben meghatározott vendéglátó egységekbe a II. kategóriájú játékteremhez, 



vagy az I. kategóriájú játékteremhez. A jegyzőnek  mérlegelési jogköre van a megadás vagy 
megtagadás terén a települése vonatkozásában.  
 
  
 
Telepengedély kiadása 
 
  
 
A 80/1999. (VI.11.) Korm.rendelet  mellékletében szereplő tevékenységeket csak jogerős 
telepengedély birtokában lehet megkezdeni, vagy folytatni. A telepengedély kiadására 
irányuló kérelmet a rendelet mellékletében megtalálható nyomtatványon kell kérelmezni a 
jegyzőtől. 
 
A kérelem beadásával egyidőben 5.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését kell 
igazolni. 
 
  
 
A termőföldre vonatkozó hirdetmények 
 
  
 
 A termőföldre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának igazgatási feladatait a 16/2002. 
(II.18.) Korm. rendelet ruházza át a jegyzőre. 
 
A vételi ajánlatok kifüggesztése kérelem alapján történik, melyhez a vételi ajánlat két 
példányát kell csatolni. 
 
A kérelemhez 1750.-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését kell igazolni. 
 
  
 
Talált tárgyakkal kapcsolatos igazgatási feladatok. 
 
  
 
A jegyző állategészségügyi és növény-egészségügyi feladatai. 
 
  
 
Közhasznú és közérdekű munkavégzés felügyelete.                                                


