
Működési engedély 

2011. szeptember 7. 

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére 

működési engedélyt kell kérni. 

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 nyitva tartási idő változását az 

azt megelőző 8 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. 

Az eljárás jogi alapja: 

 A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet,  

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,  

 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,  

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.  

Illetékességi terület: 

Dévaványa város közigazgatási területén lévő üzletek. 

Benyújtandó dokumentumok: 

 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.  

Eljárási illetékek: 

 10.000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni,  

 működési engedély tatalmát érintő változás esetén 3000,- Ft  

 egyéb adat változása esetén 2200,- Ft  

Eljárás Megindítása: 

A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Dévaványa Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy 

személyesen. 

Ügyintézési határidő: 

30 nap 



I. fokon döntést hozó szerv: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

II. fokon eljáró hatóság: 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő: 

A tevékenység megkezdését megelőzően.  

  

Ügyintézés helye:  

 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

Volt GAMESZ épület 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. sz.  

Kürti Béla 

06-66/483-100/111 mellék 

 


