Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi ellenőrzési terve szálláshely-szolgáltatási tevékenység
vonatkozásában

Hatáskört és illetékességet megállapító jogszabály:
239/2009.(X.20.) Kormány rendelet (továbbiakban Korm.r.) a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről (3. §)
Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény VI. fejezet
98-102 §-ai (továbbiakban : Ákr.)
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának részletes szabályairól
239/2009.(X.20.) Korm. rendelet szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről
Az ellenőrzés területi hatálya: Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek,
Porva és Bakonynána községek közigazgatási területe.
Ellenőrizendő szolgáltatók száma: 2
Ellenőrzési időszak:
2019. július - 2019. december
Az ellenőrzés célja:
- a szálláshely-szolgáltató eleget tesz-e a Korm.r-ben foglalt rendelkezésnek, és
- a szálláshely megfelel-e bejelentésben foglalt, nyilvántartásba vett adatoknak
- a szálláshelyek jogszerű működésének elősegítése
Az ellenőrzés módszere
- helyszíni ellenőrzés
- Közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése bekért iratok alapján
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A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei: Korm. r. 14. § (1) A szálláshelyre
vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi
jogkövetkezményeket állapítja meg:
a) – a c)–e) pontokban meghatározott esetek kivételével – határidő tűzésével
felhívja a szálláshelyszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi
feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,
b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a
jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra
ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot
szab ki,
c) ha a szálláshely nem felel meg a 4. §-ban meghatározott követelményeknek,
határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot
megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot
megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb
kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását,
d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő
szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki,
e) ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt
határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshelyszolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely
miatt vele szemben a b) pont szerinti pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a
szálláshely bezárását,, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzbírság összege
b) panzió esetében 500 ezer Ft;
e) közösségi szálláshely esetében
ea) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 100 ezer Ft,
eb) 21 ágy befogadóképesség felett 200 ezer Ft;
f) magánszálláshely esetében 100 ezer Ft;
g) egyéb szálláshely esetében
ga) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 100 ezer Ft,
gb) 21 ágy befogadóképesség felett 200 ezer Ft.
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(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzbírság összege a (2) bekezdésben
meghatározott összegek kétszerese. (4) Az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti
pénzbírság összege a központi költségvetést illeti meg.
Az ellenőrzést a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézői
végzik.

Bakonyszentkirály, 2019. szeptember 16.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Az ellenőrzési terv közzététele:
Az ellenőrzési tervet a hatóság a települések honlapján teszi közzé:
www.bakonyszentkiraly.hu, www.bakonyoszlop.hu, www.csesznek.hu
www.bakonynana.hu, www.porva.hu

