iktatóbélyegző
illetékbélyeg
helye

Ké re m ik ta tni !
Előzményi irat:

Kérjük az űrlapot NYO MT AT OTT BET ŰKKE L kitölteni!
VÁSÁR/PIAC LÉTESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM
Kérem a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kérem, az alábbi nyomtatvány pontos
kitöltését:

1. A fenntartó neve, címe

2. A fenntartó székhelye, e-mail címe:

3. A fenntartó cégjegyzékszáma,
vállalkozó nyilvántartásba vételi
száma, ill. bírósági nyilvántartásba
vétele:
4. Az üzemeltető neve, címe, e-mail
címe:

5. Vásár/piac elnevezése, (szak) jellege:

6. Vásár/piac címe, helyrajzi száma:
7. A vásár/piac számára kijelölt terület,
alapterület:
8. A területhasználatának jogcíme (
saját tulajdon, bérelt terület…stb.)

9. a vásár rendezésének, piac
tartásának időpontját, időtartamát, a
vásár, piac napi/heti nyitvatartási
idejét:

10. A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a) A vásár/piac méretarányos helyszínrajza, mely tartalmazza az árusítóhelyek,
egyéb létesítmények, nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett
rendeltetését és szám szerinti meghatározását, vevőforgalmi, árubeszállítási, feltöltési útvonalak kijelölésével.
b) A vásár/piac területe közös tulajdon ill.
tulajdonostársak ill. haszonélvező hozzájárulását.

haszonélvezet

esetében

a

c) A vásár/piac működési rendjét.
d) élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat,
illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a
kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén az
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá növény- és talajvédelmi
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére állandó jelleggel
ingyenes helyiséghasználatot biztosít.
e) 300 fő feletti (épületen belüli) befogadó képesség esetén vásár, piac,
bevásárlóközpont biztonsági tervdokumentáció.
f) 1.000 fő feletti szabadtéri befogadóképesség esetén biztonsági tervdokumentáció
szükséges.
Biztonsági terv tartalma:
1.
2.

a vásár, piac, bevásárlóközpont helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel
fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
szabadtéri vásár, piac esetén az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének
kötelezettségét.

Kelt.:………………………………………….
……………………………………….
Aláírás
(bélyegző)

Nyilatkozat

Tudomásul veszem a kereskedelmi tevékenységek végzéseinek feltételeiről szóló 55/2009.
(III. 13.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a honlapon való közzétételt.
/”4. § (5) A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak a
fenntartóját nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános. A jegyző a nyilvántartást az
önkormányzat honlapján - amennyiben azzal az önkormányzat rendelkezik – közzéteszi.”/
Sátoraljaújhely, 20………………………….,

__________________
Bejelentő aláírása

