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Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője részére
Szekszárd, Béla király tér 8.
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3.000,- Ft illetékbélyeg

Vásár-, piacüzemeltetési engedély iránti kérelem

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

I. A fenntartó adatai: (Aki a vásár, piac helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője, vagy más jogcímen használója, aki a helyhasználatot biztosítja a kereskedőknek) 
Neve: …………...........................................................................................................................
Címe/székhelye: ..........................................................................................................................
telefonszáma/ elektronikus levelezési címe : ……….………………….................................... 
Cégjegyzék /vállalkozó nyilvántartási /bírósági nyilvántartásba vételi száma: ………………..
………………………………………………………..…………………………………………
II. Az üzemeltető adatai: (a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, vásár, piac vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.)
Neve: ……………………………………………………………………………………………

Címe: ………………………………………………………………….……………………..…    

telefonszáma/ elektronikus levelezési címe (ha van): ………………….................................... 
………………………………………………………………………………………………….
III. Vásár, piac adatai:
elnevezése: ………………. …………………………………………………………………....
(szak)jellege: ……………………………………………………………………………………
Címe: …………………………………………………………helyrajzi száma: ………………
Használatának jogcíme (saját tulajdon, bérlet,…stb): …………………………………………
Vásár, piac alapterülete: ……………………………………………………………………….. 
Kijelölt árusítóhelyek száma: …………………………………………………………………..
Vásár rendezésének, piac tartásának időpontja/időtartama: ……………………………………
Vásár, piac napi/heti nyitvatartási ideje A vásár, piac nyitva tartásának idejét az üzemeltető 5 és 20 óra között határozza meg. A 20 óra utáni nyitva tartást az illetékes rendőrkapitányság véleményének kikérésével a jegyző engedélyezi.: ……………………………………………………….


NYILATKOZAT
(élelmiszer felhasználása, forgalmazása, termény, takarmány, élő állat, állatgyógyászati készítmény, növényvédő szer értékesítése esetén)
A vásár, vagy a piac területén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosítok.

Szekszárd,. …………………………
							………………………………………….
							     Fenntartó képviselőjének aláírása



IV. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban (az eredeti okirat bemutatása mellett) csatolni kell:
1. a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát 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 kijelölésével;
2. a területhasználatának jogcímét igazoló okiratot (tulajdoni lap kivételével), továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot
3. a vásár, piac működési rendjét


Szekszárd, .. …………………….
							……………………………………………
							 A fenntartó képviseletére jogosult neve

							……………………………………………
									aláírása


