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Az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás ( 2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 91.
képviseletében: Medvácz Lajos elnök) kérelmének helyt adok és 1/2014 számon

Helyi termelői piacot

nyilvántartásba veszem az alábbi az alábbi adatokkal:

Helyi termelői piac fenntartója: Ipoly- táj Területfejlesztési Társulás
2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 91.
ipoly. téli.ta rsu1ns((I'gmclil.com

yilvántartásba vételi szám: 60038/1996. 20/l
Helvi termelői piac üzemeltetője: : lpoly- táj Területfejlesztési Társulás

2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 91.
ipol\'. taj. tarsu las'o grna iJ.com
Nyilvántartásba vételi szám: 60038/1996. 20/1

Piac nyitvatartási ideje: 2014. május 10. 7.00 - 12.00
2014. május 17. 7.00 - 12.00
2014. május 24. 7.00 - 12.00

Az árusok termékeinek kirakodása és elrakodása 06.30 és 07.00 óra, valamint
12.00 és 12.30 között történik.

Piac helyszíne: 2660, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út Madách utca és Szabó
Lőrinc utca közötti szakaszán, a jelen nyilvántartásba vételhez
mellékelt helyszínrajz szerinti területe

Piac jellege: Helyi termelői piac

Az Ipoly-táj Terül tfejlesztési Társulás nevében Mcdvácz Lajos elnök bejelentést tett,
hogy helyi termelő piacot kíván fenntartani és üzemeltetni.

A bejelentéshez a kérelmező csatolta a fenntartó nevét, címét, székhelyét,
elektronikus levelezési címét, bírósági nyilvántartásba vételi számát. A kérelmező
kérelmében jelezte, hogy az fenntartó megegyezik az üzemeltetőv 1. A kérelmező
kérelméhez illetékbél yeget csa tol t.

A kérelmező kérelemhez csatolta a helyi termelői piac helyrajzi számát, címét
valamint egy helyszínrajzot, továbbá csatolta a területhasználat jogcímét igazoló
dokumentumot. A kérelmező csatolta a helyi termelői piac házirendjét valamint egy
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogya piacon nem kerül forgalmazásra olyan
termék, mely külön hatósági engedélyhez kötött.



Megállapítottam, hogya helyi termelői piac fenntartása, üzemeltetése bejelentéshez
kötött tevékenység.

Felhívom a bejelentő figy Imét, hogya helyi termelői piac fenntartója a
nyilvántartásba vett adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles
bejelenteni Balassagyarmat Város jegyzőjének.

Tájékoztatom az üzemeltetőt, hogya piacon árusító kistermelők nevéről és címéről,
gazdasága, a termelés és előállítás helyéről, regisztrációs számáról valamint az által
árusított termékekről köteles napi nyilvántartást vezeh1i, amelyet 60 napig köteles
megőrizni és az ellenőrző ha tóság kérésére bemu ta tni.

A nyilvántartásba vételről szóló döntés Balassagyarmat város önkormánvzatának
honlapján közzétételre kerül.

A bejelentés elbírálása és a nyilvántartásba vétele valamint a helyi termelői piac
fenntartása és üzemeltetése során elsődlegesen az alábbi jogszabályi rendelkezések
<17 irányadók a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a. s7.o1gáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009 ( III.B.)
Korm. rend, a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről
szóló 52/2010 (IV.30.) FVM rendelet, a helyi termelői piacon történő árusítás
élelmiszer-biztonsági feltételeiről szóló 51/2012 (VI.8.) VM rendelet.

Hatáskörömet a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009 (
III.13.) Karm. rend 4/b § (1) bekezdése alapozta meg.

Balassagyarmat, 2014. május 9.



Balassagyarmati Helyi Termelői Piac helyszíne Melléklet

~------

I
.J


