
   

  

  

HELYI TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

BEJELENTÉS   
   

A  vásárokról,  a  piacokról,  és  a  bevásárlóközpontokról  szóló  55/2009.(III.13.)  Korm.  rendelet  

alapján   
   

I. A  fenntartó  adatai   

   

A  fenntartó  neve:   
____________________________________________________________   
   

          A  fenntartó  címe,  illetve  székhelye:   
     ________________________________  város/község  ___________   

    ______________________  út/utca/tér  ___________  szám  ________  em,  ajtó   
   

   Telefonos  elérhetősége  (nem  kötelező  megadni):  …………………………………...   
   Elektronikus  elérhetősége  (amennyiben  rendelkezik  vele):……………………     
   

A  fenntartó  vállalkozó  nyilvántartásba  vételi  száma  vagy  cégjegyzék  száma,  illetve  a  

bírósági  nyilvántartásba  vételi  száma:   
   

___________________________________________________________   

   

   

II. Az  üzemeltető  adatai:     
   

   Az  üzemeltető  neve:   
____________________________________________________________   
   

          Az  üzemeltető  címe, illetve székhelye:   
     ________________________________  város/község  ___________   

    ______________________  út/utca/tér  ___________  szám  ________  em,  ajtó   

   

   Telefonos  elérhetősége  (nem  kötelező  megadni):  ________________________   

   Elektronikus  elérhetősége  (amennyiben  rendelkezik  vele):  __________________   
   

   

III. A  termelői  piac  elnevezése,  (szak)jellege:     
   ______________________________________________________________   

   

IV. A  termelői,  piac  címe,  helyrajzi  száma:     
        ________________________________  város/község  ___________   
    ______________________  út/utca/tér  ___________  szám  __________    hrsz.     
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V. A  területhasználat  jogcíme:     
   

      saját  tulajdon     közös  tulajdon     bérlemény   
   

      haszonélvezet       egyéb:  _________________________   



   

VI. A   termelői   piac  nyitva tartásának   időpontja,   időtartama,   ill.      napi/heti   nyitva   tartási   
ideje:     

   ______________________________________________________________    

 ______________________________________________________________   
   

 Hétfő:       __________________   Szombat:  ________________   
    Kedd:       __________________   Vasárnap:  ________________   
    Szerda:     __________________   
 Csütörtök:   __________________   
 Péntek:   __________________     

   

   

   

VII. A  vásár,  piac  számára  kijelölt  terület  alapterülete  (m2):  _______________   
   

   

VIII. A  kérelmező  nyilatkozata  (Korm.rend.4.§  (3)  bek.j.)  szerint):     
   

 

 

 

 Szentendre,  20      hó      nap   
                      _____  ____________________   
                                               aláírás   
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Csatolt  okiratok,  iratok   

   

 • nem   a   kérelmezõ   tulajdonában   lévõ   terület   esetében   a   területhasználatának   
jogcímére  (bérlet  stb.)  vonatkozó  igazoló  okirat  (a  tulajdoni  lap  kivételével);   

 • haszonélvezet   esetében   –   ha   nem   a   haszonélvezõ   a   kérelmezõ   –   a   
haszonélvezõ  hozzájárulását  igazoló  okirat;  

 
 
 

 
 
                            

• közös  tulajdonban  álló  terület  esetében,  ha  nem  a  tulajdonostársak  közössége  a  
kérelmezõ,  a  tulajdonostársak  hozzájárulását  igazoló  okirat;   

 

• gazdasági társaság esetén annak képviselőjének aláírási címpéldánya vagy –mintája; 
 

 • a termelői  piac  számára  kijelölt  terület  méretarányos  helyszínrajza  az  üzletek,  
árusítóhelyek,  valamint   az   egyéb   létesítmények   és   nem   árusítási   célra   kiképzett   
területrészek   tervezett  rendeltetés,  és  szám  szerinti  meghatározásával,  a  vevőforgalmi  
és  árubeszállítási,  - feltöltési  útvonalak,   a   tevékenység   során   képződő   hulladékok   
elkülönített   gyűjtését   biztósító  hulladéktároló  kijelölésével; 

 • a termelői  piac  működésének  rendje; 
 

• élelmiszer felhasználás, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve 
állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a bejelentő 
nyilatkozata arról, hogy a piac területén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósága, illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága részére 
állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít; 
 

 
 
 
 
 
 

   

   

Kelt:  Szentendre,  20……  év  ……………………  hó  …….  nap   
   

   

                     ……………………………………   
                        (cégszerű)  aláírás   
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