
10.000,- Ft illetékköteles 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

részére 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

 

Vásár, piac üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem 
 

 ( A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló  

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. §-a szerint ) 

 
 

A kérelmező adatai 

 

 

1./ A fenntartó neve (cégneve):  .......................................................................................  

 

     A fenntartó címe, székhelye: Ir.szám: .........    Település:  .........................................  

 

 .....................................................................  utca, út, tér  ..................  sz. ……. lph.em. 

 

      Elektronikus levelezési címe: ...................................................  / ha van ! / 

 

 

2./ A fenntartó cégjegyzékszáma: Cg.  .................................................  

      

     egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi száma:  ...........................  

 

     bírósági nyilvántartásba vételi száma:  ..........................................  

 

 

3./ Az üzemeltető neve (cégneve):  ...................................................................................  

 

     Az üzemeltető címe, székhelye: Ir.szám:  ....    Település:  .........................................  

 

 .....................................................................  utca, út, tér  ..................  sz. ……. lph.em. 

 

      Elektronikus levelezési címe: ...................................................  / ha van ! / 

 

 

4./ Az üzemeltető cégjegyzékszáma: Cg.  .............................................  

      

     egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi száma:  ...........................  

 

     bírósági nyilvántartásba vételi száma:  ..........................................  
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5./ A vásár, piac elnevezése, szakjellege:  

 

 a./ alkalmi (ünnepi) vásár 

 b./ állandó vásár, vagy piac 

 c./ használtcikk-vásár, vagy használtcikk-piac 

 d./ állatvásár 

 A vásár,piac elnevezésének, szakjellegének megfelelő betűjelet kérjük bekarikázni ! 

 

6./ A vásár, piac:  

 

6.1./ címe: 8296, Monostorapáti ...........................................................  

 

6.2./ helyrajzi száma:  ............................  

 

6.3./ használatának jogcíme: ...........................................................................................  

 

6.4./ alapterülete (m2): ...........................  

 

6.5./ a kijelölt árusítóhelyek száma:  ......................  

 

7./ A vásár, piac tartásának időpontja, időtartama: .....................................................  

 

 7.1/ Napi, heti nyitvatartása: 

 

 Nyitvatartási idő 

Hétfő  
Kedd  
Szerda  
Csütörtök  
Péntek  
Szombat  
Vasárnap  

 

 

Monostorapáti, 20…..... év .....................  hó  ........  nap 

 

 

……………………………………………………………….. 

A kérelmező olvasható neve 

 

 

……………………………………………………………….. 

A kérelmező (cégszerű) aláírása 
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Csatolandó okiratok: 

 

1./ A vásár, piac számára kijelölt terület, alapterület méretarányos helyszínrajza, az üzletek, 

árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek 

tervezett rendeltetése és szám szerinti meghatározása, a vevőforgalmi, árubeszállítási és 

feltöltési útvonalak kijelölésével. 

 

2./ A terület használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet, stb.) igazoló okirat, továbbá 

haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetén a tulajdonostárs hozzájáruló 

okirata. 

 

3./ A vásár, piac működési rendjére vonatkozó okirat. 

 

4./ A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített 

gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal rendelkezik. 

 

5./ Élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve 

állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozata 

arról, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 

és állategészségügyi igazgatósága, illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága részére 

állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít. 

 

6./ 10.000,-Ft értékű illetékbélyeg. 

 

7./ A szakhatósági eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása. 

 

8./ Cégkivonat másolat ill. egyéni vállalkozói tevékenység igazoló dokumentum másolat 


