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Vásár / piac / bevásárlóközpont üzemeltetési engedély iránti kérelem
Az 55/2009.(III.13.)Korm. rendelet alapján

A beadvány tárgya 
Az objektum:  új (tervezett)   működő adatmódosítása
Mit módosít?:  Fenntartó (jogutódlás)  Fenntartó egyéb  Objektum adata

1. A fenntartó adatai
1.1. Jogállása: 1. Társas vállalkozás  2. Egyéni vállalkozó 3. Egyéb (egyház, alapítvány, stb.)
1.2. Rövid neve: 

1.3. Neve:……………………………………………………………………....……………………………….

1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme: 
Közterület
jellege
Közterület
neve
………..………...……..helység…..…………...………..…………..…..….…………………házszám

							Épület/lépcsőház/emelet/ajtó: ……..………………..………

1.5. Levelezési címe:      Postafiók:……………  Postafiók irányító száma:………………..

1.6.  Telefonszáma: ………..…………....                                            Faxszáma: …………….………..

Elektronikus levelezési címe: ………….………..………….………..
1.7.   Cégjegyzékszáma:   -- vagy

Vállalkozói nyilvántartási száma :…….……………….. 
1.8. Adószáma:  --


1.9. Az engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselő

Neve: ……………………….……..……….……………Telefon: ……………………Fax:…….……………..
Címe:…………...…...helység…………………....….…..……...……..................................házszám

Közterület
neve
Közterület
jellege

2. Az üzemeltető adatai 

2.1. Neve: ……………………………………………………………………………………………………..

2.2. Címe:
Közterület
jellege
Közterület
neve
………..………...……..helység…..…………...………..…………..…..….…………………házszám

							Épület/lépcsőház/emelet/ajtó: ……..…..……………..………
2.3. Elektronikus levelezési címe: ………….………..………….…………...
3. Az objektum adatai
3.1. Típusa (csak egy jelölhető meg)
	 1. Vásár
	 2. Piac
	 3. Bevásárlóközpont

3.2. Elnevezése (szakjellege):…………….…….…………………………………..……………………….

3.3. Címe: 
Közterület
jellege
Közterület
neve
………………….....helység…..…..........………..…………..…..….…………………házszám

Helyrajzi száma: ……………….…………… 

3.4. Területe (m2): ..………...……          Az üzletek és más elárusítóhelyek száma (db): ..…...……

3.5. Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselőjének neve
                      Név                        Irányítószám        Helység                             Utca, házszám.
...……………………….…………………………..…...…….    …….…..……………………………
...…………………………….……………………..…...…….    .………..…………….……...………

3.6. A használat jogcíme: 1. Tulajdonos 2. Társtulajdonos 3. Bérlő 4. Haszonélvező 5. Egyéb
      Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja: -- vagy  Határozatlan idejű

3.7. A nyitvatartás időpontja(i) és ideje 
	a) Ha meghatározott naphoz, eseményhez kötődik: ………………………..…………………..………

	………………………..…………………………………………..………………………….……………….
	b) Ha heti rendszerességgel működik:
	Hétfő:………………………………..           Kedd:………………………………..
	Szerda: ……………………………..          Csütörtök: ………….………………
	Péntek: …………………….……….           Szombat: ………………….……….
	Vasárnap: ………………….………


3.8. Csatolt mellékletek
 Nem a kérelmező tulajdonában lévő objektum esetében az objektum használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével 
  Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását
         igazoló okirat 		
  Közös tulajdonban álló objektum esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak
        hozzájárulását igazoló okirat
  Hat hónapon belüli használatbavételi engedély, vagy fennmaradási engedély

  Méretarányos helyszínrajz 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;
 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 a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH) részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.
 A vásár, piac működésének rendjét tartalmazó dokumentum
 Vásár, piac esetében 

 A fenntartó hozzájárul a 2009. évi LXXVI. törvény (34) § (1) bekezdése szerinti, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló adatai (levelezési címe, elektronikus levelezési címe, telefon- vagy telefaxszáma), valamint adószáma kezeléséhez és közzétételéhez.




Kelt. …….…….…..……,  ……..….év……..……….hó.…...nap


…………………………………..
										    Fenntartó aláírása

F1. A beadvány iktatószáma:…………………….……     Az iktatás kelte: --.

Nyilvántartási szám / Módosítás szám:…………………………..

F2. A szomszédos ingatlanok tulajdonosai, társasház esetén a közös képviselő, vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök

            Szomszéd neve              Irányítószám           Helység                                      Utca, házszám
1. …………………………………………………….  ………………………………………………
2. …………………………………………………….  ………………………………………………
3. …………………………………………………….  ………………………………………………

F3. Helyszíni szemle időpontja
	-- nap  : óra : perc	
A szakhatóságok hozzájárulásában foglalt feltételek, korlátozások:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Az ellenőrző hatóságoknak a működést érintő intézkedései: 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

F4. Az üzemeltetési engedély jogerőre emelkedésének napja:  --

F5. Érintett szakhatóságok
 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat 
 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

F6. A nyilvántartásba vételről értesülnek
 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
 Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség
 Rendőrkapitányság
 Az 1.4. pont szerinti helység jegyzője 


Az önkormányzat tölti ki

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a Vásár / piac / bevásárlóközpont üzemeltetési engedély iránti kérelemhez

Általános szempontok 
A  választék közül mindig csak egyet szabad megjelölni.
	A  kockákba pozitív válasz esetén írjunk X-et, negatív válasznál hagyjuk üresen.
Meglévő objektum módosítása estén a változott adatokat kell kitölteni, a többit pedig áthúzni. 

ad 1.2.
A rövid név a cégbejegyzésen szereplő rövidített cégnév, illetve a természetes személy neve, szükség esetén lerövidítve.  
ad 1.3.
A cég teljes neve, vagy egyéni vállalkozó esetén a személy teljes neve. Ez a megnevezés kerül az iratokra.
ad 1.9.
A kérelmező vagy felelősen eljáró alkalmazottja elérhetőségét kell megadni, vagy azon (jogi) képviselőét, aki a kérelmező nevében eljár.
ad 3.7
a) Piac vagy vásártartásnak ideje, mint például: Júniustól-szeptemberig minden hónap utolsó vasárnapja
b) Fel kell sorolni a nyitvatartási időt, például „06:00-14:00; 15:30-22:30”, vagy „zárva”
Figyelem! A szöveg nem tartalmazhat idézőjelet (”).


