Vásár – piac bejelentése
Vásár- és piactartás engedélyezési, bevásárlóközpont nyilvántartásba vételi eljárása
A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13) Korm. rendelet
hatálya a Magyarország területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett
bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban
folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint
közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott
ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

Az eljárás jogi alapja:
•
•
•
•
•
•
•

55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról,
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről,
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény

I. fokon döntést hozó szerv:
Újfehértó Város Jegyzője
Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető
Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék
E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

II. fokon döntést hozó szerv:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

A kérelem kötelező tartalma:
A bejelentést a Kormány rendelet szerinti adatokkal kell megtenni.
Kizárólag elektronikusan nyújtható be – e-papíron.
A nyomtatvány Újfehértó város honlapjáról letölthető.

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft., mely eljárási költséget, a honlapon külön megjelölt - elektronikus
ügyintézésre irányadó tájékoztatóban közzétett – illetékszámlára kell átutalni.
Az átutalás rovatába az ügyfél nevét, lakcímét fel kell tüntetni. Az átutalási bizonylat másolatát a
gyorsabb ügyintézés érdekében a kérelemhez csatolja.

Illetékességi terület:
Újfehértó Város közigazgatási területe
Ügyintézési határidő: 20 nap

Csatolandó mellékletek:
•

•

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.
A terület használatára való jogosultságot igazoló okiratot: (a tulajdoni lap kivételével a
jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve
közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt; bérleti
szerződést,
albérleti
szerződést,
stb.)
A vásár, piac működési rendje
a biztonsági tervet,

