TARTÓS HELYHASZNÁLAT IGÉNYLŐ LAP
a Lajosmizsei Piac Élelmiszer Piacán található árusítóhelyek vonatkozásában

1.) Tartós helyhasználó adatai: (kötelezően kitöltendő)

-

-

Név/cégnév: ........................................................................................................

-

Cég esetében képviselő/megbízott neve: ...............................................................

-

Adószám1: ..........................................................................................................

-

Lakcím/székhely: .................................................................................................

-

Őstermelői igazolvány szám2: ..............................................................................

-

Kistermelői regisztrációs szám2: ..........................................................................

-

Cégjegyzékszám2: ...............................................................................................

-

Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi szám2: ...................................................

-

Telefonszám: ........................................................................................................

-

E-mail cím: ..........................................................................................................

Megjegyzés az 1.) ponthoz:
1: Adószámmal minden árusítónak szükséges rendelkeznie! Az adószám nem azonos az adóazonosító jellel.
2: Kitöltése akkor kötelező, ha az árusító rendelkezik az adattal az értékesítési formának megfelelően.

2.) Tartós helyhasználó értékesítési módjának jellege: (kötelezően 1 db x-el jelölendő)

o Helyi őstermelő, kistermelő
o Helyi vállalkozás
o Lajosmizse 40 km-es körzetében, vagy Bács-Kiskun megyében gazdálkodó
őstermelő, kistermelő
o Lajosmizsén kívül gazdálkodó vállalkozás
o Egyéb fenti pontokban nem sorolható árus

3.) Az értékesítés jellege: (kötelezően 1 db x-el jelölendő)

o Az Élelmiszer Piac fedetlen területén gépjárműről történő értékesítés
o Az Élelmiszer Piac fedett területén asztalról történő értékesítés
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4.) Az Élelmiszer Piac fedett területén az asztalról történő árusítás esetében az
árusítandó árucikk jellege: (kötelezően 1 db x-el jelölendő)

o tej, tejtermék
o aszalt gyümölcs, méz (lépes méz)
o sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési szalonna, olvasztott étkezési zsír
o vágott baromfi, tojás
o kimért savanyúság
o zöldség, gyümölcs, gomba, virág
o vegyes1

Megjegyzés a 4.) ponthoz:
- 1: Vegyesnek értendő az árusítandó árucikkek jellege, amennyiben fenti kategóriák közül minimum
két féle terméket árul az árus. Például: tejet és zöldséget, vagy mézet és tojást, vagy savanyúságot és
zöldséget, stb.

5.) Vegyes árusítási mód esetében mely alábbi termékcsoport a fő profilja az
árusítónak: Az 5.) pont akkor töltendő, amennyiben a 4.) pontban a „vegyes” jelleg lett
megjelölve! (kötelezően 1 db x-el jelölendő)

o tej, tejtermék
o aszalt gyümölcs, méz (lépes méz)
o sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési szalonna, olvasztott étkezési zsír
o vágott baromfi, tojás
o kimért savanyúság
o zöldség, gyümölcs, gomba, virág

6.) Az árusítani kívánt termékek felsorolása:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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7.) A tartós helyhasználatra igényelt hely nagysága1:
-

……………………… méter

Megjegyzés a 7.) ponthoz:
- 1: A minimum bérelhető árusító hely nagysága 1 méter. Csakis egész méterek bérelhetőek. A piac
rendezőség jelöli ki az árusító részére a bérelhető árusítási helyet.

8.) A tartós helyhasználat ideje1:
-

2021. év 02. hó 01. napjától 202.. év ….. hó ….. napjáig

Megjegyzés a 8.) ponthoz:
- 1: A bérleti szerződés időszaka minimum 3 hónap maximum 12 hónap lehet. A bérleti szerződés
időszaka hó elejétől hó végéig tarthat. Az élelmiszer piacon várhatóan 2021. február 01-től
bérelhető árusító hely. Az igénylő lapot első körben csakis azon árus adhatja be 2021. január 11ig, aki bérleti szerződést kíván kötni 2021. február 01-től!

9.) Az igénylő laphoz kötelezően csatolandó mellékletek1:
-

-

Őstermelők esetében az érvényes Őstermelői Igazolvány másolata.
Egyéni vállalkozók esetében az érvényes Egyéni Vállalkozói Igazolvány/Igazolás
másolata, amelyből kiderül, hogy adott termék árusítására jogosult-e az árusító.
Egyéb gazdasági társaságok esetében a működést igazoló érvényes dokumentum
másolata (Kft, Bt, Rt, stb.), amelyből kiderül, hogy adott termék árusítására jogosult-e az
árusító.
A Kistermelői Igazolvánnyal rendelkezők esetében az érvényes Kistermelői Igazolvány
másolata (a Kistermelői Igazolvány azon árusítók részére szükséges, akik feldolgozott
termékeket értékesítenek, mint például a húsáruk, savanyított káposzta, tejtermékek, méz
stb.

Megjegyzés a 9.) ponthoz:
- 1: Amennyiben az árusító az igénylő laphoz nem csatolja az árusítási módjának megfelelő alátámasztó
dokumentum másolatát, úgy a benyújtott igénylő lap érvénytelen, nem kerül elbírálásra.

Alulírott Helyigénylő, mint a Lajosmizsei Piacon árusító személy büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy a vonatkozó jogszabályok és Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a vásárokról és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati
rendeletében foglalt árusítási és egyéb feltételeket elfogadom és betartom. Kijelentem, hogy
hozzájárulok személyes adataim jogszerű nyilvántartásához és kezeléséhez. A tartós
helyhasználó köteles az adataiban elérhetőségében bekövetkezett változást 15 napon belül
bejelenteni a piac rendezőség irodán.

Kelt: …………………………, 202... év …… hó …. nap

………………………………………..
Helyigénylő aláírása
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