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B E J E L E N T É S 
helyi termelői piac üzemeltetésére vonatkozóan  

a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rendelet alapján 

(a záradékot a hatóság tölti ki, kérem ide ne írjon) 

1. A fenntartó adatai: 

 

1.1. 

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

 

1.2. 

Címe / székhelye: 

……………………….……………………………………………………………………… 

 

1.3.  

Cégjegyzékszám / vállalkozó nyilvántartási szám / bírósági nyilvántartásba vételi szám (húzza alá a 

megfelelőt) 

..................................................................................................................................................................... 

 

1.4. 

Elektronikus levelezési címe:…………………………………………………………………………… 

 

1.5. 

Képviseleti jogosultságra vonatkozó adatok (cég esetén, illetve képviseleti eljárás esetén) 

Képviselő neve:..................................................................................................................................... 

  címe:………………………………………………………………………………………. 

  telefonszáma (nem kötelező megadni):…………………………………………………………. 

 
 

3.000,- Ft-os 

illetékbélyeg 

helye 

Érkeztető bélyegző: 

 

 

 

 

Iktatóbélyegző: 

Záradék! 

 

 

Nyilvántartási szám: …………………… 

A bejelentés-köteles tevékenység a mai 

naptól folytatható. 

 

_____________________________ 

 

 

                       ____________________ 

                               Fritz Gábor 

                        hatósági irodavezető 
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2. Az üzemeltető adatai 

 
2.1. 

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

 

2.2. 

Címe / székhelye: 

……………………….……………………………………………………………………… 

 
2.3. 

Elektronikus levelezési címe:…………………………………………………………………………… 

 

3. A helyi termelői piac adatai 

 
3.1. 

Címe: 2060 Bicske,……………………….……………………………………………………………… 

 
3.2. 

Helyrajzi száma:…………………………………………………………………………………………. 

 

3.3. 

Területhasználatának jogcíme:  1. Tulajdonos 2. Társtulajdonos 3. Bérlő 4. Haszonélvező  
(karikázza be a megfelelőt) 

5. Egyéb:………………….............................................................. 

 

3.4. Nyitva tartási ideje: 

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap  

4. Csatolt okiratok 

4.1. Kötelezően csatolandó okiratok (húzza alá a megfelelőt) 

4.1.1. képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba kell foglalni) 

    csatolom  nem csatolom  nincs képviseleti eljárás 

4.2. Csatolható okiratok 

 4.2.1. vállalkozói igazolvány másolata, vagy igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról 

    csatolom  nem csatolom 

4.2.2. cég esetén cégkivonat (végzés) és aláírási címpéldány (minden esetben igazolni kell, hogy a 

bejelentő a cég képviseletére jogosult, ezt legegyszerűbben a cégkivonat és az aláírási címpéldány csatolásával teheti 

meg) 
    csatolom  nem csatolom 
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5. Nyilatkozatok 

Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvényben meghatározottak szerint vállalkozásom: (húzza alá a megfelelőt) 

- mikrovállalkozás 

- kisvállalkozás 

- középvállalkozás 

- egyik sem a fentiek közül 

(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy 
szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy jelen bejelentés nyomtatványon közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt…………………………… 201…. ………..hó………….nap 

 

        ………………………………………… 
        a bejelentő neve (nyomtatott betűkkel) 

 

 

 

 

         ……………………. 

         aláírása (bélyegzője) 


