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BEVEZETŐ

Jelen működési rend célja, hogy a piac látogatói és vásárlói minél jobb minőségű, &iss és hazai
terméket tudjanak vásárolni a Jászberényi Piacon, kellemes és kényelmes körülmények között. A
Működési rend meg kívánja teremteni, hogy a fogyasztó az ott árusító termelőket megismerje, és
kialakuljon egy olyan kapcsolat, amelyben a vevő és eladó között a vásárlási bizalom kialakul, és
mindkét fél számíthat egymásra.

A jelen Működési rend célja, hogy a piacon árusítók kialakítsák és megtalálják az árusításhoz
szükséges összes olyan feltételt, amellyel egészséges és biztonságos módon tudják áruikat
értékesíteni és együttműködjenek a piac üzemeltetőjével, a Jászberényi Piac mind jobban ki tudja
szolgálni a lakossági, Jászberény és vonzáskörzete közösségének igényeit.

A jelen Működési rend célja, hogy a piac üzemeltetője meghatározza azokat a szabályokat, amely
alapján a termelőket és kereskedőket várja és befogadja, úgy, hogy a piac és a piac szereplőinek
működése az alkalmazandó összes hatósági előírásnak eleget tegyen.

Jelen Működési rend rögzíti a Jászberényi Piac működésének, a piac fenntartójának,
üzemeltetőjének, árusainak, bérlőinek, hasznosítóinak és vásárlóinak, a piacon tartózkodó
valamennyi természetes és jogi személynek a jogait és kötelezettségeit, a kereskedéssel és a higiéniai
szabályokkal kapcsolatos elő írásokat.

Jelen Működési rend árufeltöltésre, rakodásra, parkolásra vonatkozó rendelkezései a piac közös
területét használókra is alkalmazandó, különös tekintettel a piac melletti üzletsor használóira.

1. ALAPADATOK

Piac elnevezése: Jászberényi Piac
Címe: Jászberény Kossuth utca 10-12.
Nyilvántartásba vételi száma: 1/1 995.

Jelen Működési rend 1. számú mellékletét képezi a Házirend, amely főképpen a piac látogatói és
vásárlói számára tartalmaz tájékoztatást és meghatározza az alapvető magatartási szabályaikat, és
amelyet az üzemeltető a piac bejáratainál elhelyez.

A jelen Működési rend 2. számú mellékletét képezi az a térkép, amely feltünteti a vásár, piac
számára kijelölt területet, árusítóhelyeket, ezen belül mezőgazdasági kistermelők számára kijelölt és
fenntartott árusítóhelyeket, valamint az egyéb létesítményeket, a hirdetőtábla elhelyezését, a közös
területeket, továbbá a nem árusítási célra kiképzett területrészeket rendeltetésének meghatározásával
együtt, a vevőforgalmi és árubeszállítási, - feltöltési útvonalakat.

2. A RENDEZETT PIACOK TÍPUSAI:

Napi általános piac:
Elelmiszer, különösen nyers élelmiszer, mezőgazdasági termék, mezőgazdasági termekből előállított
nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, virág és kertészeti cikk árusítható.

Heti kirakodóvásár:
Bármely áru a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával árusítható, kivéve élő
állat.
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3 NYITVA TARTÁS

A rendezett piacok típusai szerint:
napi általános piac: a hét minden napján;
heti kirakodóvásár: a hét minden napján.

Piac nyitvatartási ideje: hétfótől - vasárnapig 500~1500 óráig;

Árusítási idő: hétfótől - vasárnapig 600~1400 óráig;

Rendhagyó nyitvatartási idők: A piac üzemeltetője dönthet rendhagyó nyitvatartási időről a
hatályos jogszabályi rendelkezések keretén belül, amelyet két
héttel korábban Írásban hirdetmény útján tesz közzé.
A piac üzemeltetője jogosult a szezonális igények alapján az itt
rögzítettől eltérő rendhagyó nyitvatartási időt meghatározni,
amelyet egy héttel korábban hirdetmény útján tesz közzé.

ÜZEMELTETŐ:. .

4.1. A fenntartó és üzemeltető a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zn.
(címe: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1. adószáma: 11267827-2-16. Cg. 16-10-001579), amely az
értékesítési illetve kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a
vásáron, illetve a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló
szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős, valamint mint üzemeltető a vásár, illetve a piac
vezetését (a továbbiakban piac), illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátja (a
továbbiakban: üzemeltető).

4.2. Az üzemeltető a piac működése idején az üzemeltetésre való jogosultságot igazoló
dokumentumokat vagy azok másolatát a piac helyszínén köteles tartani.

4.3. Tekintettel arra, hogy a piacon élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá esetenként
termény, takarmány, élő állat - állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer kivételével -

értékesítése történik, a piac területén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.

4.4. Az üzemeltető köteles a piac nyitva tartási ideje alatt a piac területén tartózkodni, a vásár,
piac rendjét folyamatosan ellenőrizni, és a jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban
foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. Az
üzemeltető jogosult ellenőrizni a piacra bevitt és ott forgalmazott áruk minőségét, osztályba
sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét és a termelői tevékenységet szabályozó
jogszabályi előírás betartását. Az ellenőrzést az árus köteles elősegíteni és tűrni. Az üzemeltető
köteles a hatóságok rendelkezésének megfelelően eljárni, és a hatósági ellenőrzésben közreműködni.

4.5. A piacon csak az üzemeltetővel kötött bérleti szerződés, kiadott helyhasználati engedély,
valamint az üzemeltető által kiállított, esedékes helyhasználati díj befizetésének igazolásával, illetve
az üzemeltetővel kötött külön megállapodás alapján szabad árusítani.

4.6. Az árusítóhelyek fajtái:
(1) vásárcsarnokban elhelyezett árusítóasztal;

(1.1.) A Jász-Piacért Egyesület részére fenntartott árusítóasztalok;
(1.2.) bárki által bérelhető árusítóasztalok;

(2) a piac nyitott részén elhelyezett árusítóhely;
(3) mozgóbolt;
(4) közös terület használata.
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4.7. A helybasználati díjat az üzemeltető niinden év november 15-ig határozza meg, amelyet az
üzemeltető honlapján és a hirdetménnyel tesz közzé. Az üzemeltető hirdetményeit a piac területén,
jól látható és jól megközelíthető helyen elhelyezett birdetőtáblára helyezi ki.

4.8. Egyes, az üzemeltető által meghatározott árusítóasztalok használatának helybiztosítási
szerződéssel való lekötésére a piacon árusítani kívánók számára az üzemeltető minden év november
15-ig pályázatot hirdet, amely pályázatot az üzemeltető honlapján és a hirdetménnyel teszi közzé,
valamint 1-1 példányt átad a jelenleg szerződéssel rendelkező árusoknak. A pályázati beadási
határidő 15 nap. Az üzemeltető minden év december 15-ig eredményt hirdet, amelyet honlapján és a
hirdetménnyel tesz közzé.

Az azonos árusítóasztalok használatának helybiztosítási szerződés kötésére pályázok esetén
az értékelési szempontok az alábbiak:
(1) aki a magasabb havi helybiztosítási díjat ajánlja egy hónapra és a helybiztosítási díj
megfizetését a leghosszabb időtartamra vállalja;
(2) Abban az esetben, ha egy adott árusítási helyre több ajánlat érkezik, és a legkedvezőbb
(újonnan pályázó) ajánlatot tevő magasabb pályázati összeget ajánl, mint a megelőző évben
arra a helyre szerződéssel rendelkező ajánlata, az újonnan pályázó és a „régi” árus jogosult
versenytárgyaláson részt venni. A versenytárgyaláson a legkedvezőbb ajánlatot tevő jogosult
helybiztosítási bérleti szerződést kötni.
Azonos szerződési ajánlatok esetén a jászberényi őstermelők, illetve a jászberényi
mezőgazdasági kistermelők, azt követően őstermelők, illetve mezőgazdasági kistermelők,
vagy jászberényi illetőségűek (ebben a sorrendben), ezek hiányában a régi bérlő ajánlata
előnyben részesül.
Az üzemeltető a pályázati kiírásban egyéb értékelési szempontokat is meghatározhat.

A pályázatot az ajánlattevőnek írásban kell beadni személyesen az üzemeltető piacon működő
irodájában, vagy az üzemeltető címére postán kell megküldeni a 3. mellékletben felsorolt formában
vagy tartalommal.

4.9. Az üzemeltető egyéb szolgáltatásokat (pl. eszközkölcsönzést, villamos energia vételezési
lehetőség, stb.) is nyújthat, külön díjazás ellenében. Ennek feltételei a jelen Működési rend
mellékletét képezi, és az üzemeltető honlapján és hirdetmény útján teszi közzé.

4.10. Az Üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú
helyiségeinek tisztántartásáról, a közös basználatú terek világításáról, közbasználatú vízvezetékről, a
kijelölt közös tároló helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről,
valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról. Ezen szolgáltatások
ellenértékét a helyhasználati díjak magukban foglalják, kivéve ahol a Működési rend ettől eltérően
nem rendelkezik.
4.11. Az üzemeltető gondoskodik a piac területén ivóvíz, a vízvételi helyek és a kézmosás
biztosításáról.

4.12. Az üzemeltető az árusítóhelynek ki nem jelölt területek hasznosítására fenntartja a jogát, hogy
azokon elárusító helyeket állítson fel, vagy reklám, vagy közösségi célokra hasznosítsa.

5. A PIACON ÁRUSÍTÁSRA JOGOSIJ[JTAK
A piacon csak azon magán és jogi személyek árusíthatnak, akik a jogszabályi előírások mellett
vállalják az alapvető együttélési, az általában a kereskedelmi tevékenységet végzőktől elvárható
magatartási normák betartását.

5.1. Nem vállalkozó magánszemélyek:
mindazok, akik egyéni vagy társas vállalkozónak, illetve mezőgazdasági őstermelőnek, vagy
mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülnek, továbbá azok a magánszemélyek, akik az
EGT államban1 lakóhellyel rendelkeznek jogosultak a tulajdonukat képező vagyontárgyakat
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használtcikk-piacon és vásáron alkalomszerűen értékesíteni. Nem tekinthető használt cikknek
a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.
Vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kiskereskedelmi
tevékenységet nem folytathat, tovább-eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthetnek.

5.2. Vállalkozó magánszemélyek:
5.2.1. Őstermelő:

a személyi jövedelemadóról Szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 3 * 18. pontjában Írt
magánszemély, továbbá közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok, azaz mindaz
aki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik és az SZJA Tv. 6. mellékletében Írt termékeket saját
gazdaságában állította elő. A termékek aktuális listáját a jelen működési rend 4. számú
melléklete tartalmazza.
A jelen szabályzat alapján kizárólag az tekintendő őstermelőnek, aki más vállalkozási
tevékenységet nem folytat a piacon.

5.2.2. Egyéni vállalkozó, egyéni cég
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján
nyilvántartásba vett és vállalkozói igazolvánnyal rendelkező személy.

5.2.3. Mezőgazdasági kistermelő
olyan, az előzőekben Írt magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó, aki kizárólag a
kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.)
FVM rendelet 1. mellékletében meghatározott kismennyiségű, általa saját gazdaságában
megtermelt termékeket előállító. A kismennyiségű termékek aktuális listáját a jelen működési
rend 5. számú melléklete tartalmazza. A kizárólag nem állati eredetű alapterméket árusító
mezőgazdasági kistermelőt kivéve a mezőgazdasági kistermelőnek rendelkeznie kell
mezőgazdasági kistermelői regisztráció s számmal.

5.3. Népművész, népi iparművész, képzőművész, fotóművész, kézműves
aki saját előállítású termékét, illetve alkotását árusítja és az SZJA törvény előírása szerint
adószámmal rendelkezik, vagy vállalkozói igazolványa van, a népi iparművész esetében
továbbá Hagyományok Háza által a “Népi Iparművész” minősítő címről szóló hatósági
igazolvánnyal rendelkezik a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról 31/2011.
(III. 17.) Korm. rendelet szerint.

5.4. Egyéb vállalkozási tevékenység: társas vállalkozó (szövetkezet, bt., kit,. stb.) civil szervezet,
akik Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik Könyvében szereplő jogi
személyekre vonatkozó szabályok szerint került megalakításra és a cégjegyzékben bejegyzésre,
illetve bírósági nyilvántartásba vételre.

5.5. Őstermelő és mezőgazdasági kistermelő import terméket nem árusíthat. Az őstermelők és
mezőgazdasági kistermelők kötelesek maguknál tartani őstermelői igazolványukat a betétlappal
együtt, illetve a mezőgazdasági kistermelői regisztrációról szóló igazolást és a jogszabályban előírt
egyéb igazolásokat.

5.6. A Jász-Piacért Egyesület tagjai azokat az árusító helyeket jogosultak használni, amelyeket a
Jász-Piacért Egyesület és az üzemeltető között létrejött együttműködési megállapodás így határoz
meg. A használatra vonatkozó további feltételeket ugyancsak ez az együttműködési szerződés
határozza meg.

5.7. Az 5.6. pont hatálya alá nem tartozó árusok a piacon történő árusításra akkor jogosultak,
hogyha a napi helyhasználati díjat az adott napon, vagy adott napra korábban megtízették. A napi
helyhasználati díj megf~zetésével az árus a jelen Működési rend szabályait magára nézve kötelezőnek

‘Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollai~dia, Horvátország, Irország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország,
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, továbbá az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államok: Izland, Liechtenstein, Norvégia.
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ismeri cl. Az árus vagy esetleges megbízottja (alkalmazott vagy alvállalkozó) csak egy helyen
értékesíthet a piac területén.

5.8. Járműről, mozgóboltból történő árusítás kizárólag az üzemeltető írásbeli engedélyével erre a
célra külön kijelölt területen lehetséges.

5.9. Abban az esetben, hogyha az árus az egyes árusítóasztalt helybiztosítási szerződéssel
lekötötte, az ilyen árusítóasztal kizárólagos használatára az adott napon akkor tarthat igényt, ha az
adott napon reggel nyári időszámítás idején hat óráig téli időszámítás idején hét óráig a
helybiztosítási szerződéssel biztosított árusítóasztal elfoglalja. Amennyiben az árusítóasztalt az előírt
időpontig nem foglalja el, az árusítóasztalra azon a napon nem tarthat igényt, s Így más árus részére
az üzemeltető használatba adhatja. Az árus a helybiztosítási szerződéssel biztosított úrusítóasztalt
más használatába, albérletébe nem adhatja semmilyen jogcímen.

5.10. A piacon árusítóknak rendelkezniük kell sz adózási szabályok előírása szerinti felvásárló
jeggyel, nyugta, illetve számlaadási kötelezettségük teljesítéshez szükséges dokumentumokial és
eszközökkel az árusítás egész időtartama alatt, és egyebekben a jogszabály előírásai szerint kell
eljárniuk.

5.11. Az üzemeltetőt a jogszabályok (a kistermelői piacokról szóló, illetve a vásárokról, piacokról
és a bevásárlóközpontokról szóló jogszabályok) előírásai nyilvántartás vezetésére kötelezik, és azt a
piac területén ellenőrzést végző hatóság felhívására köteles a hatóság számára bemutatni, illetve
hozzáférhetővé tenni, a mezőgazdasági kistermelői nyilvántartást a jogszabályi előírások alapján
legalább 60 napig megőrizni.

5.11.1. Az őstermelő és mezőgazdasági kistermelő esetében a nyilvántartott adatokat a jelen
Működési rend 6. számú melléklete tartalmazza, a többi árus esetében a nyilvántartott
adatokat a jelen Működési rend 7. számú melléklete tartalmazza.

5.11.2. Az üzemeltető a nyilvántartásba vételt először akkor végzi cl, amikor az árus először
foglalja cl a piac területén az árusítóhelyet. Az árusok kötelesek minden adatváltozást az
üzemeltetőnek azonnal bejelenteni.

5.11.3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
A piac területére kizárólag olyan személy végezhet értékesítő illetve kereskedelmi
tevékenységet, aki az írásbeli beleegyezését, hozzájárulását adja személyes adatainak a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartásához és kezeléséhez.

5.11.4. Üzemeltető jogosult a közölt adatok helyességét ellenőrizni, és amennyiben
szabálytalanságot tapasztal, kizárhatja az adott árust a piaci árusításból.

6. ÁRUFELTÖLTÉS ÉS PARKOLÁS RENDJE

6.1. Az árusok az áruszállítást, az áruk feltöltését, a sátrak, asztalok felállítását az árusítási idő
előtt egy órával végezhetik és az árusítási idő kezdetére be kell fejezrtiük. A sátrak, asztalok
szétszedését, az áruk összecsomagolását, az elpakolást az árusítási idő után egy órán belül el kell
végezniük. A piac árusítási ideje alatt az árusok csak kézi kocsival (kulival) végezhetnek
árufeltöltést, vagy áruszállítást.

6.2. A parkolók, a közös területek és a bejáratok a piac árusítási idején kizárólag a vevőknek
állnak rendelkezésre. Az áruforgalommal, az áruszállítással kapcsolatos tevékenység a közös
területekre való bejutást nem akadályozhatja piac árusítási ideje alatt. Amennyiben a piacon
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valamely áruk, illetve szállítóeszközök a be- és átjutást bármilyen módon akadályoznák, Úgy a piac
üzemeltetője jogosult azok eltávolíttatására, annak a költségére, aki azok címzettje.

6.3. A vásárcsarnokban saját asztalt vagy sátrat felállítani nem szabad.

6.4. A piac árusítási ideje alatt a piac területére gépjárművel behajtani, ott megállni, illetve
parkolni tilos!

6.5. A piac vásárcsarnok részébe kerékpárral, gördeszkával, görkorcsolyával behajtani illetve
belépni tilos!

6.6. A piac területére 5 tonnát meghaladó járműve behajtani csak az üzemeltető engedélyével
szabad .

6.7. A piac területén a KRESZ szabályai az érvényesek.

6.8. A közlekedési és parkolási szabályokat megszegőkkel szemben az üzemeltető a közlekedési
vétségért szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

7. ~ ÁRUSÍTÁS SZABÁLYAI

7.1. A piacon csak az üzemeltető által kijelölt árusító helyeken érkezési sorrendben
helyezkedhetnek el az árusok, a helybiztosítási szerződéssel rendelkezők kivételével. A napi
helyhasználati díj beszedése az üzemeltető feladata. Az egy napi helyhasználati díj megfizetése egy
adott napra történő árusításra, és az elismervényben megjelölt árusító helyen való értékesítésre ad
jogot, amely árusító helyet az árus nem változtathatja meg, hacsak az üzemeltetővel másképpen meg
nem állapodik, amely eltérő megállapodást az üzemeltető az elismervényre köteles átvezetni.

7.2. A helyhasználati díj megfizetésének igazolására az üzemeltető a hatályos rendelkezések
szerinti elismervényt (nyugtát, számlát, egyéb igazolást) ad, amelyet az árusok kötelesek a napi
árusítás ideje alatt maguknál tartani, és ezzel igazolni a helyhasználat jogosságát.

7.3. A piac területén bérleti vagy egyéb megállapodás alapján minden árusítónak jól látható
helyen fel kell tüntetnie nevét, címét és/vagy gazdasága helyét (cégtábla), az árusított termékeinek
nevét és irányárát.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az árusok cégtábláira vonatkozóan egységes
méretet, minőséget, kialakítást és szerkezeti anyagot írjon elő.

7.4. Az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehet táblákat, reklámokat, vagy egyéb
jelöléseket a piac területén elhelyezni, de csak olyat, amely piaci tevékenységgel van
összeitiggésben. Az üzemeltető az engedély megadását az általa szükségesnek ítélt módosításoktól
vagy kikötésektől, illetve díjfizetéstől teheti Riggővé.

7.5. Az árusok az árusító helyeket csak rendeltetésszerűen használhatják a jelen Működési rend
megtartása mellett. A Működési rend megszegése esetén az üzemeltető jogosult felszólitani az árust a
rendeltetésellenes használat azonnali megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén az
üzemeltető a helyhasználati jogosultságot azonnali hatállyal megvonhatja, és az árusnak azonnal el
kell hagynia a piac területét.
7.6. A piacon értékesítő illetve kereskedelmi tevékenységet folytatók kizárólag hitelesített
mérőeszközt használhatnak. A piacon rendszeresített ellenőrző mérlegek használatára a vásárlók
jogosultak. Az ellenőrző mérlegek használata ingyenes.

7.7. A piac árusai nem folytathatnak kereskedelmi tevékenységet a piac közös területein, hacsak
erről külön, Írásban meg nem állapodott az üzemeltetővel.
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7.8. Gyűjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott árusítható, ahol a gombaértékesítési
engedély kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt
gombavizsgáló szakellenőr működik. Tilos az első szállítmány vizsgálata után azonos, de vizsgálat
nélküli terméket beszállítani, az árut pótolni. A gombát értékesítő személy köteles a gombaszakértő
által kiállított igazolást — amely naptári napra szól — nevének, lakhelyének az árusított gomba
fajtájának feltüntetésével feltűnő helyre kitenni.

7.9. Nagybani (viszonteladók részére történő) árusítás a piac területén nem folytatható.

7.10. Tilos minden olyan tevékenység folytatása, vagy magatartás tanúsítása, amely a kereskedelmi
tevékenységet, a köznyugalmat zavarja. Tilos a piacon a tiltott szerencsejáték folytatása.
Tilos a piacon közerkölcsbe ütköző, közszemérmet sértő, valamint másokat megbotránkoztató
magatartást tanúsítani, tilos az együttélés szabályait megsérteni.
Ennek be nem tartása hatósági intézkedést vonhat maga után.
A tiltott tevékenységek folytatása, illetve a tiltott magatartás tanúsítása a jogszabályi
következményeken túl a jelen szabályzatban leírt szankciók alkalmazását vonják maguk után.

8. AZ ÁRUSÍTÁS HIGIÉNIAI SZABÁLYAI

8.1. A piacon elhelyezett áru állagának megőrzése, kezelése és tárolása az árus feladata.

8.2. Élelmiszerárusítással — a mezőgazdasági kistermelők kivételével — csak olyan személy
foglalkozhat, aki a külön jogszabályban foglalt személyi higiénés vizsgálat szerinti alkalmasságát
igazolni tudja. E személyek, továbbá a tejet, tejterméket és vágott baromfit árusító mezőgazdasági
kistermelők kötelesek munka közben e célra rendszeresített védőruhát és hajvédőt viselni.

Az élelmiszert? élelmiszer-nyersanyagot az árusítás egész időtartama alatt a szennyeződéstől védve
kell tartani. Elelmiszert tiszta asztalról, állványról, edényből szabad árusítani. Gyümölcs és
zöldségféle tiszta ládából, kosárból, alátéttel ellátott zsákból vagy kocsiból árusítható.

8.3. Élelmiszer árusítása során csak olyan, az élelmiszerrel közvetlenül érintkező berendezést,
eszközt, gépet, tárolóedényt szabad használni, amely nem tartalmaz az egészségre káros mértékben
kioldódó anyagot, vagy nem rontja az élelmiszer minőségét, érzékszervi tulajdonságait, és jól tisztán
tartható, fertőtleníthető.

8.4. Árusítani csak olyan nyers gyümölcsöt, zöldséget szabad, amely vagy nem volt
növényvédőszerrel kezelve, vagy amelynek növényvédőszeres kezelésére előírt élelmezés-
egészségügyi várakozási ideje letelt, és a határértéket meghaladó növényvédőszer-maradékot nem
tartalmaz. A jogszabályban előírt nyilvántartást (permetezési naplót), illetve termelőtől történő nyers
zöldség, gyümölcs felvásárlásakor annak írásos nyilatkozatát - amelyben igazolja, hogy az előírt
élelmezés-egészségügyi várakozási időket betartotta -‚ az árusítás helyén kell tartani, és az ellenőrző
hatóság kérésére be kell mutatni.

8.5. Tilos a hűtendő élelmiszert és élelmiszer-nyersanyagot az árusító pulton, továbbá nyitott
kirakatban elhelyezni.

8.6. Nyílt piaci árusításban tőkehús nem forgalmazható.

8.7. A csomagolatlan élelmiszereket - például tejet, tejterméket, scrtéshúsból előállított füstölt
húst és étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt, mézet (lépes mézet), kimért savanyúságot - az
árusítás időtartama alatt védetten kell tárolni és elhelyezni. Az állati eredetű élelmiszerárusító
helyeket konzolüveggel kell felszerelni.

8.8. Valamennyi élelmiszert értékesítőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék eredetét hitelt
érdemlően igazoló bizonylattal, biztosítania kell a forgalomba hozott áruk nyomonkövethetőségét,
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címkézését, ás a kereskedéssel kapcsolatos egyéb előírások betartását. Tilos az áru eredetét
meghamisító átcsomagolás, átcímkézés.

8.9. A piac területén az alábbi termékek nem forgalmazhatóak, tekintettel arra, hogy ezen
termékek csak üzletben forgalmazhatóak:

. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, beleértve a
jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény
szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;

. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmánalc szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

. állatgyógyászati készítmények és ható anyagaik;

. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotecbnikai termék, a polgári célú
pirotecimikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai
osztályba tartozó termékek, kivéve, ha a jogszabályi engedély alapján az árus az
üzemeltetővel ennek árusítására kifejezetten Írásban megállapodott;

. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

. mindenfajta hulladék;

. szexuális termékek;

. kábítószernek és pszichotróp anyagnak minősülő termék;

. mindenfajta mérgező és veszélyes anyag;

. védett vagy fokozottan védett valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-,
illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma;

. nemesfémből - kivéve ezüst - készült ékszer, díszmüáru ás egyéb tárgy.

9. TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

9.1. Az árusok kötelesek az általuk használt területet és környékét állandóan tisztán és takarítva
tartani, minden szemetet és hulladékot az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani. Az árusok
a napi árusítás befejezését követően az általuk használt árusító helyet kitakarítva kötelesek elhagyni.
Minden takarítási munkát úgy kell elvégezni, hogy az a vevőforgalmat ne akadályozza.

9.2. Amennyiben az árusok az előzőekben irt takarítási kötelezettségüknek nem tesznek eleget,
Úgy az üzemeltető jogosult arra, hogy a munkálatokat az adott árus költségére ás kockázatára
elvégeztesse.

9.3. Az üzemeltető - saját maga, vagy vállalkozási szerződés alapján más vállalkozó útján - látja cl
a piac, a közös területek, az illemhelyek, a WC-k és hulladéktárolók általános és rendszeres
takarítását, tisztántartását ás fertőtlenítését a piac nyitvatartási idején kívül, gondoskodik az
illemhelyek és WC-k működőképességéről.

9.4. Az üzemeltető - saját maga, vagy más vállalkozó útján - végzi el a piac épületének,
berendezési és felszerelési tárgyainak állagmegóvását, rendszeres karbantartását.

10. KÖRNYEZETVÉDELEM

10.1. Az árusok kötelesek mindent megtenni zavaró szagok elkerülésére.

10.2. Az árusoknak az összes hulladékot és a szemetet az arra kijelölt gyűjtőhelyeken és tárolókban
- az üzemeltető ilyen irányú felszólítása esetén hulladék fajtánként szétválogatva - kell elhelyezniük,
naponta legkésőbb a nyitvatartási idő után egy órán belül. A nedves hulladékot vízzáróan kell
becsomagolni.
Kereskedelmi tevékenység keretét meghaladó hulladék/szemét elszállításáért az árus köteles külön
díjat t1zetni, vagy az elszállításról saját költségén maga gondoskodni.
A hulladékot oly módon kell szállítani és tárolni, hogy a közös területek mindig tiszták maradjanak.
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10.3. Gyúlékony, robbanásveszélyes, veszélyes vagy egészségkárosító anyagok tárolása a piac
területén tilos. Kivételt képeznek olyan termékek, amelyek kiskereskedelemben történő értékesítése
szokványo san megengedett.

10.4. Az üzemeltető köteles szakemberrel elvégeztetni a rovar- és/vagy rágcsálóirtást és
fertőtlenítést szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal megelőző jelleggel akkor is, ha
rovar, rágcsáló jelenlétét nem észlelik.

10.6. Állatoknak - az árusításra szánt árukat nem számítva - a piac területére való behozatala tilos,
kivéve vakvezető kutya.

10.7. A nemdohányzók védelmében és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján, az üzemeltető dohányzás visszaszorítására
irányuló kötelezettségre való tekintettel piac és a vásár egész területén csak a kijelölt helyeken
megengedett a dohányzás. A dohányzás számára kijelölt helyek táblával kerülnek megjelölésre.

fl. SZEMÉLYEK, DOLGOK ÉS 4RUK BIZTONSÁGA ÉS VÉDELME

11.1. A piac látogatói, vásárlói, használói és árusai kötelesek az általuk okozott baleset, kár és
egyéb káresemény következményeit viselni, azért helytállni.

11.2. Személyi sérüléses baleset esetében szükség esetén azonnal mentőt kell hívni, és az
üzemeltetőt értesíteni kell. A baleset esetén az üzemeltető az esetről jegyzőkönyvet köteles felvenni
belső szabályzata szerint.

11.3. Az árusok az üzemeltetőt kötelesek értesíteni lopás vagy lopáskísérlet esetén, illetve ha emiatt
a rendőrséget értesítették.

11.4. A piacra behozott áruk, értékek megőrzése az áru tulajdonosának, illetve megbízottjának a
feladata. Azok hiányáért, megromlásáért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik. A nyílt
árusítóhelyeken a nyitvatartási időn kívül kizárólag engedéllyel szabad árut és göngyöleget tárolni, és
annak megőrzéséről az árus köteles gondoskodni. Az üzemeltető nem vállal felelősséget ismeretlen
eltulajdonításokért, illetve őrizetlenül hagyott elveszett tárgyakért.

11.5. A menekülési útvonalakat és vészkijáratokat a nyitvatartási idő alatt mindig szabadon és
tisztán kell tartani, semmilyen tárggyal azokat elállni nem szabad.

11.6. A piac területén az üzemeltető köteles elhelyezni ABC típusú porral oltó készüléket, annak
előírás szerinti felülvizsgálatáról gondoskodni.

A piac területén működő büfék, sütödék femitartói kötelesek a tűz terjedését megakadályozó ún.
takaróponyvát beszerezni, és a nyitva tartás ideje alatt a tűzhely közelében készenlétben tartani.

11.7. Ha tűz üt ki, azonnal a tűzoltóságot, azt követően pedig az üzemeltetőt kefl értesíteni.

12. ELLENŐRZÉSEK

A Jegyzőn kívül a vásárok és piacok működésére, az ott végzett kereskedelmi tevékenységre,
forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását az
engedélyezésben részt vevő hatóságok, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint a fóvárosi
és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve, a külön
jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak ellenőrizni, illetve hatósági jogkörüket
gyakorolni. A biztonsági terv teljesítését és a biztonsági tervben foglaltak megfelelőségét a vásár,
piac helyszíne szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv jogosult ellenőrizni.
A jelen szabályzatban foglaltak betartását az üzemeltető jogosult folyamatosan ellenőrizni, illetve
ellenőriztetni.

10



13 A MÚKODESI REND ES A IIAZIREND MODOSITÁSAI

A Működési rendet a piac üzemeltetője módosíthatja. A módosításokat az üzemeltető hirdetmény
útján (piac hirdetőtábláján) közli, és honlapján teszi közzé.

14. SZANKCIÓK

A Működés Rend betartása az árusok és az üzlethasználók közös érdeke.
A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak
megtartását a Jegyző, a piacfelügyelő, közterület felügyelő, az üzemeltető által megbízott személy,
valamint az ellenőrzésre jogosult más hatóságok ellenőrzik.
Az üzemeltető folyamatosan köteles ellenőrizni és felügyelni a piac rendjét, amelyet a piacfelügyelő
útján lát el. A piacfelügyelő - mint az üzemeltető alkalmazottja -‚ mw&aköre ellátása során jogosult
és köteles a piac rendjére IMűködési Rend, Házirend /vonatkozó szabályok betartását ellenőrizni, és
annak megszegőivel szemben az alábbiak szerint eljárni:

Azt az árust, aki az Üzemeltetővel és segítőivel, árustársaival, a vásárlókkal, a hatósággal szemben
botrányos magatartást tanúsít, másokat jó hírében megsért, vagy a Piac Működési Rendje, a Piac
Házirendje egyéb pontjai ellen vét, figyelmeztetni kell. Amennyiben az árus a jogellenes magatartást
továbbra sem hagyja fel, úgy a piaefelügyelő jogosult és köteles a szabályszegőt a piacról a piaci
személy- és vagyonőr közreműködésével kikísémi (szerződéses kapcsolat esetén igénybe venni
Vagyon- és Biztonságvédelnii cég ez irányú szolgáltatatásait), szükség esetén közterület felügyelői
vagy rendőri segítséget kérni, szabálysértési vagy büntető eljárást kezdeményezni.
Ha a helyhasználó a piac működésére, illetve az árusításra vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy
ismételten megszegi, az üzemeltető a helyhasználati szerződést azonnali hatállyal írásban
felmondhatja.
Ez esetben a helyhasználó köteles a közléstől számított 3 napon belül kiüríteni az által használt
helyet.

15.~ ..........~..

Jelen Működési rend 2017. február 20-án lép hatályba, és a Jászberényi Piac működésével
kapcsolatban kiadott korábbi rendelkezések, szabályzatok és azok módosításai hatályukat vesztik.

Az árusítóasztalok használatának helybiztosítási szerződéssel való lekötésére vonatkozó 2018. évi
pályázat 2017. november 15-ig kiírásra kerül. A pályázatban kiírásra kerülő asztalokat az üzemeltető,
mint a piac kezelője jogosult meghatározni. A Jász Piacért Egyesület számára fenntartott asztalok
nem képezik a pályázati kiírás részét.

Az árusítóasztalok használatának helybiztosítási szerződéssel való lekötésére vonatkozó 2018. évi
pályázatára beadott ajánlatokat az üzemeltető 2017. december IS-ig elbírálja, és a nyertes bérlőket
kihirdeti. A bérlők a pályázati ajánlatuk szerint vállalt ajánlati összegeket 2018. január 15-ig
kötelesek befizetni az üzemeltetőnek.
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MELLEKLETEK

1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:

5. számú melléklet:

6. számú melléklet:
7. számú melléklet:

Házirend
a piac térképe
helybiztosítás szerződés megkötésére vonatkozó ajánlati minta
az őstermelő által árusítható termékek listája - kivonat az SZJA törvény 6.
számú mellékletéből
a mezőgazdasági kistermelő kismeimyiségű termékeinek listája - kivonat a
kistermelői rendeletből
Nyilvántartási lap őstermelők és mezőgazdasági kistermelők részére
Nyilvántartási lap
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1. SZÁMÚ MELLEKLET

Jászberényi Piac
Házirend

kivonat a Jászberényi Piac Működési Rendjéből

A Piac fenntartója és üzemeltetője: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
(címe: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1. adószáma: 11267827-2-16. Cg. 16-10-001579).
Elektronikus levelezési címe: vvzrt(~vvzit hu

Piac nyitvatartási ideje: hétfótől-vasárnapig ~00_ 1500 óráig;

Árusítási idő: hétfZ5től vasárnapig 6°° - 14°° óráig;

1. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú
helyiségeinek a tisztán tartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetélcől,
a kijelölt közös tároló-helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről,
valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról, együttműködik a
szakhatóságokkal az ellenőrzések elvégzése során.

2. A piacon csak az üzemeltető által kijelölt árusítóhelyen (kivéve a helybiztosítási szerződéssel
rendelkező árust), az üzemeltető által kiadott napijegy vagy az üzemeltetővel történt egyéb
megállapodás alapján szabad árusítani. A napijegy másra nem ruházható át. Az árus az üzemeltető
felhívására a helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles. Amennyiben az árus ezt nem
tudja igazolni, azonnal köteles elhagyni a piac területét.

3. A piacon csak azon magán és jogi személyek árusíthatnak, akik a jogszabályi előírások
mellett vállalják az alapvető együttélési, az általában a kereskedelmi tevékenységet végzőktől
elvárható magatartási normák betartását.

4. A helybiztosítási szerződéssel lekötött árusító asztalt az árusnak mindennap reggel nyári
időszámítás idején hat óráig, téli időszámítás idején hét óráig kell elfoglalnia, de amennyiben az
árusítóasztalt az előírt időpontig nem foglalja el, az árusítóasztalra azon a napon nem tarthat igényt, s
így más árus részére az üzemeltető használatba adhatja. Az árus a helybiztosítási szerződéssel
biztosított árusítóasztalt más használatába, albérletébe nem adhatja semmilyen jogcímen

5. A Jász-Piacért Egyesület tagjai azokat az árusító helyeket jogosultak használni, amelyeket a
Jász-Piacért Egyesület és az üzemeltető között létrejött együttműködési megállapodás így határoz
meg. A használatra vonatkozó további feltételeket ugyancsak ez az együttműködési szerződés
határozza meg.

7. Az 4. pont hatálya alá nem tartozó árusok a piacon történő árusításra akkor jogosultak,
hogyha a napi helyhasználati díjat az adott napon, vagy adott napra korábban megfizették. A napi
helyhasználati díj megfizetésével az árus a jelen Működési rend szabályait magára nézve kötelezőnek
ismeri cl. Az árus vagy esetleges megbízottja (alkalmazott vagy alvállalkozó) csak egy helyen
értékesíthet a piac területén.

8. A piacon árusítóknajc rendelkezniük kell az adózási szabályok előírása szerinti felvásárló
jeggyel, nyugta, illetve számlaadási kötelezettségük teljesítéshez szükséges dokumentumokkal és
eszközökkel az árusítás egész tartama alatt, és egyebekben a jogszabály előírásai szerint kell
eljárniuk.
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9. Egyes, az üzemeltető által meghatározott árusítóasztalok használatának helybiztosítási
szerződéssel Való lekötésére a piacon árusítani kívánók számára az üzemeltető minden év november
15-ig pályázatot hirdet, amely pályázatot az üzemeltető honlapján 68 a hirdetménnyel teszi közzé,
valamint 1-1 példányt átad a jelenleg szerződéssel rendelkező árusoknak. A pályázati beadási
határidő 15 nap. M üzemeltető minden év december 15-ig eredményt hirdet, amelyet honlapján és a
hirdetménnyel tesz közzé.

Abban az esetben, ha egy adott árusítási helyre több ajánlat érkezik, és az Újonnan pályázó magasabb
pályázati összeget ajánl, mint a megelőző évben arra a helyre szerződéssel rendelkező ajánlata, a
„régi” árus 68 az Újonnan pályázó jogosult versenytárgyaláson részt venni.
A versenytárgyaláson a legkedvezőbb ajánlatot tevő jogosult helybiztosítási bérleti szerződést kötni.
Monos szerződési ajánlatok esetén a jászberényi őstermelők, illetve a jászberényi mezőgazdasági
kistermelők, azt követően őstermelők, illetve mezőgazdasági kistermelők, vagy jászberényi
illetőségűek (ebben a sorrendben), ezek hiányában a régi bérlő ajánlata előnyben részesül
M üzemeltető a pályázati kiírásban egyéb értékelési szempontokat is meghatározhat.

10. M árusok az áruszállítást, az áruk feltöltését, a sátrak, asztalok felállítását az árusítási idő
előtt egy órával végezhetik és az árusítási idő kezdetére be kell fejezniük. A sátrak, asztalok
szétszedését, összecsomagolását az árusítási idő után egy órán belül el kell végezniük. A piac
árusítási ideje alatt az árusok csak kézi kocsival (kulival) végezhetnek árufeltöltést, vagy
áruszállítást.

11. M árusító helyek környékét mindig tisztán kell tartania az árusnak. Az árusítás közben,
befejezésekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot az üzemeltető
által biztosított szelektív szemét gyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni. A piaci
szeméttároló edényekben és helyiségben kizárólag a piac területén keletkezett hulladék helyezhető
el.

12. M árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval, használaton kívüli
göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglahii tilos. Ejszakára az árusító helyről az üres göngyöleget
cl kell szállítani a takarítás lehetőségének biztosítása érdekében, továbbá a tüzveszély elkerülése
miatt.

13. A piac területén bérleti vagy egyéb megállapodás alapján minden árusítónak jól látható
helyen fel kell tüntetnie nevét, címét és/vagy gazdasága helyét (cégtábla), az árusított termékeinek
nevét és irányárát, származási országát (és minőségi osztályát: I. illetve II. osztály).

14. A piacon értékesítő illetve kereskedelmi tevékenységet folytatók kFz’ólag hitelesített
mérőeszközt használhatnak. A piacon rendszeresített ellenőrző mérlegek használatára a vásárlók
jogosultak. M ellenőrző mérlegek használata ingyenes.

15. M árusok kötelesek betartani a kereskedésre, az egészségügyi és higiéniai követelményekre,
az adózási szabályokra és bármely, a Jászberényi Piacon való árusításra vonatkozó összes
jogszabályi előírást.

15. Tilos minden olyan tevékenység folytatása, vagy magatartás tanúsítása, amely a kereskedelmi
tevékenységet, a köznyugalmat zavarja. Tilos a piacon a tiltott szerencsejáték folytatása.
Tilos a piacon közerkölcsbe ütköző, közszemérmet sértő, valamint másokat megbotránkoztató
magatartást tanúsítani, tilos az együttélés szabályait megsérteni.
Ennek be nem tartása hatósági intézkedést vonhat maga után.
A tiltott tevékenységek folytatása, illetve a tiltott magatartás tanúsítása a jogszabályi
következményeken túl a jelen szabályzatban leírt szankciók alkalmazását vonják maguk után.
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16. A Működési Rend betartása az árusok és az üzlethasználók közös érdeke.
A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak
megtartását a jegyző, a piacfelügyelő, közterület felügyelő, az üzemeltető által megbízott személy,
valamint az ellenőrzésre jogosult más hatóságok ellenőrzik.
Az üzemeltető folyamatosan köteles ellenőrizni és felügyelni a piac rendjét, amelyet a piacfelügyelő
útján lát el. A piacfelügyelő - mint az üzemeltető alkalmazottja -‚ munkaköre ellátása során jogosult
és köteles a piac rendjére IMűködési Rend, Házirend /vonatkozó szabályok betartását ellenőrizni, és
annak megszegőivel szemben az alábbiak szerint eljárni:

Azt az árust, aki az Üzemeltetővel és segítő ivel, árustársaival, a vásárlókkal, a ható sággal szemben
botrányos magatartást tanúsít, másokat jó hírében megsért, vagy a Piac Működési Rendje, a Piac
Házirendje egyéb pontjai ellen vét, figyelmeztetni kell. Amennyiben az árus a jogellenes magatartást
továbbra sem hagyja fel, úgy a piacfelügyelő jogosult és köteles a szabályszegőt a piacról a piaci
személy- és vagyonőr közreműködésével kikísérni, (szerződéses kapcsolat esetén igénybe venni
Vagyon- és Biztonságvédelmi cég ez irányú szolgáltatatásait), szükség esetén közterület felügyelői
vagy rendőri segítséget kérni, szabálysértési vagy büntető eljárást kezdeményezni.
Ha a helyhasználó a piac működésére, illetve az árusításra vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy
ismételten megszegi, az üzemeltető a helyhasználati szerződést azonnali hatállyal írásban
felmondhatja.
Ez esetben a helyliasználó köteles a közléstől számított 3 napon belül kiüríteni az általa használt
helyet.

17. A parkolók, a közös területek és a bejáratok a piac árusítási idején kizárólag a vevőknek
állnak rendelkezésre. Az áruforgalommal, az áruszállítással kapcsolatos tevékenység a közös
területekre való bejutást nem akadályozhatja piac árusítási ideje alatt. Amennyiben a piacon
valamely áruk, illetve szállítóeszközök a be- és átjutást bármilyen módon akadályoznák, úgy a piac
üzemeltetője jogosult azok eltávolíttatására, annak a költségére, aki azok címzettje.

18. A piac árusítási ideje alatt a piac területére gépjárművel behajtani, ott megállni, illetve
parkolni tilos! A piac területére 5 tonnát meghaladó járműveI bebajtani csak az üzemeltető előzetes
engedélyével szabad.

19. A piac vásárcsarnok részébe kerékpárral, gördeszkával, görkorcsolyával behajtani illetve
belépni tilos!

20. A piac területén a KRESZ szabályai az érvényesek.

21. A működési rendet megszegő árusokat az üzemeltető a piac területéről az üzemeltető által
meghatározott időtartamra kitiltbatja.

22. A közlekedési és parkolási szabályokat súlyosan megszegőkkel szemben az üzemeltető a
közlekedési vétségért szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

Az üzemeltető a piac működésével kapcsolatban a piac területén elhelyezett hirdetőtáblán,
hirdetményen tájékoztatja a piac árusait és látogató it.

A Jászberényi Piac Működési Rendje az üzemeltető honlapján elektronikusan, és nyomtatott
formában Városi Piac Piacfelügyelőség Irodában olvasható.
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2/b. SZÁMÚ MELLÉKLET:

A Jászberényi Piac térképe

PI~E CS~RNUK ~L~PR~JZ

17



3/a. SZÁMÚ MELLÉKLET

Ajánlattevő neve:

Ajánlat a Jászberényi Piac helybiztosítási szerződés megkötésére CSARNOK-ban lévő asztalra

Jogi személy esetén az ajánlattevö képviselőjének neve: ___________________________________

Azajánlattevö Címe: Az ajánlatevő telefonszáma: e-mail Címe:
Az árusítani kívánt Összes tennék felsorolása:

A pályázó vállalkozásának meghatározása: _______________________________________________
(kkt. l,t. ká. irt. szövetkezet egyesületet, alapítvány, egyéni vállalkozó, őstermelő, mezőgazdasági kistermeló, magánszemély,népművész, népi iparművész, képzőművész, fotóművész, kézműves, stb.)

Az ajánlattevó nyílvántartási száma: _________________________________________________________
(társaság/szövetkezet cégkivonala, egyesületet/alapítvány nyilvántartásba vételi végzése, östermelői igazolvány, mezőgazdasági kistermelői regisztrációs igazolás, magánszemély személyazonosító igazolványa, vagy vezetői
engedélyszáma Vagy útlevélszáma,’Népi Iparművész” minősítő cimről szóló hatósági igazolvány, stb.)

Nyilatkozoni, hogy az alábbi feltételekkel helybiztosítási szerződést kívánok kötni a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-vel (címe: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1. adószáma: 11267827-2-16. Cg.
16-10-001579), mint üzemeltetövel:

Árusítóhely(ek) megnevezése, asztal típusa és időszak, melyreaz ajánlat vonatkozik: A típusú asztal rövidebb, mint 1,8 in
B típusú asztal hosszabb, mint 1,8 m, de rövidebb, mint 2,1 m
C típusú asztal hosszabb, mint 2,1 m

Osszesen: ‚-Ft+ÁKt

Szerződéskötéskor az ajánlati árból hónap helybiztositási bruttó díjat vállalok megfizetni egy összegben előre.

Ajánlati ár Összesen bruttó:
(nettó árx 1,27)

Jelen ajánlatom a helybiztosítási pályázatok elbirálási idejéig fenntartom és vállalom, hogy ajánlatom elfogadása esetén helybiztosítási szerzödést kötök az üzemeltetővel. A Jászberényi piac működési rendjét magamra nézve
kötelezőnek ismerem cl.

Jászberény, 20

asztalszám asztal típusa csak bérlet bérlet és helypéaz együtt időtartam (egész hónap lehet) bérelt idő Jb-i V.V. N.Zrt. teljes időszakra ajánlott ár
(felfestett szám) (A,B,C) (X-szel jelölve) (X-szel jelölve) 2017 hó ....-tól 2017 hó ...-ig (hónap) minimálár/hó számított min.ár (minimálár, v. ettöl több)

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ajánlattevö aláírása (pecsét)



ÚTMUTATÓ:

Az alábbi konkrét példa segítségével tudja kitölteni a pályázati lapot a pályázó.

Konkrét eset: a pályázó a 235-ős, 237-es, 239-es számú asztalokat szeretné bérelni20t7. február 1-től 2017.július 31-ig (Csak egész hónap lehet), összesen hat hónapra. A megfelelő oszlopba beírja a pályázó az alapadatokat az
I-ó. oszlopokba. Ezután az alsó táblázatból kiválasztja a bérleti díj, vagy havi bérleti díj + helypénz rovatriál az asztal méretének megfelelő sávban szereplő minimál árat, melyet beír a 7. oszlopba és
összeszorozza a 6. oszlopban szereplő hónap idötartammal, így megkapja a 8. oszlopot, mely a teljes időszakra számított minimál ár ± APA ősszegetjelöli.

Figyelem! A 9. oszlopot mindenképp ki kell tölteni, minimálár megajánlása esetén a 8. oszlop összegét kell beirni a 9. oszlopba. Amennyiben a 9. oszlopban tetszés szerinti magasabb ánal pályázik valaki, akkor a piac
működési rendjének megfelelően nagyobb esélye van a pályázónak a pályázott asztalainak elnyerésére. Kérjük ezt figyelembe Venni a pályázatok benyújtásakor.
A pályázatok kitöltéséhez a piacfelügyelöség munkatársai segítséget nyújtanak kérés esetén, de más pályázókról, illetve pályázataik tartalmáról nem nyújthatnak információt. Tilos a piacfelügyelök részére
bánnilyen ellenszolgáltatás adása a pályázatok kitöltési segitéséért.

A pályázatban vállalt kötelezettségek szerződésben kerülnek rögzítésre. A szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítetlensége esetén az üzemeltető a P1k. szerint jár cl.

Osszesen: 60S84,-Ft+AFA

Szerzödéskötéskor ajánlati ár mellett 2 x 4 hónap (235. és 237. asztalokra) díjat hajlandó vagyok előre megfizetni.

Ajánlati ár bruttó:
ár ÁFA-val együtt

~ 78540,-Ft

MINIMÁL ÁRAK:
ar

asztalszám asztal típusa csak bérlet bérlet és helypénz együtt idűtartain (egész hónap lehet) bérelt idő Jb-i VV. N.Zrt. teljes időszakra ajánlott ár
(felfestett szám) (A,B,C) (X-szel jelölve) (X-szel jelölve) 2017 hó .„-tól 2017. ...hó ...-ig (hónap) minimálár/hó számított mina%r (minimálár, v. ettől több)

t. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
235 A X - 2017.02.01-2017.07.31. 6 1890 11.340 12.000
237 B X - 2017.02.01-2017.07.31. 6 2457 14.742 15.000
239 C - X 2017.02.01-2017.07.31. 6 5817 34.902 35.000

havi bérleti dii A típusú asztal 890,-Ft/hó+ÁFA 2400,-Ft/hó

~ B típusú asztal 2457,-Ft/hó±ÁFA 3120,-Ft/hó
~ C típusú asztal 3024,Ft/hó±ÁFA 3840,-Ft/hó

havi bérleti dii ± helypénz együtt

62000,-Ft+AFA

ÁFA-val együtt

A típusú asztal

B típusú asztal

3634,-Ft/hó±ÁFA

C típusú asztal

4724,-Ft/hó+AFA
4615,-Ft/hó

5811 ‚-Ft/hó+AFA
6000,-Ft/hó

havi helypénz A típusú asztal 2283,-Ft/hó±ÁFA 2900,-Ft/hó

B típusú asztal 2976,-Ft/hó+ÁFA 3780,-Ft/hó
C típusú asztal 3661,-Ft/hó+ÁFA 4650,-Ft/hó

7380,-Ft/hó
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31b. SZAMU MELLEKLET
Ajánlat a Jászberényi Piac helybiztosítási szerződés megkötésére CSARNOK-on kívüli asztalra

Ajánlattevő neve:___________________________________________________________________________________ Jogi személy esetén az ajánlattevő képviselőjének neve: _____________________________________________

Az ajánlattevő címe: ________________________________________________________________________ Az ajánlatevő telefonszáma: _____________________ e-mait címe: _______________________________

Az ánisítani kívánt összes termék felsorolása:

A pályázó vállalkozásának meghatározása: _______________________________________________

(kkt. bt. ká. zn. szövetkezet egyesületet, alapítvány, egyéni vállalkozó, őstermelö, mezőgazdasági kistermelő, magánszemély,népművész, népi iparművész, képzöművész, fotómüvész, kézmüves, stb.)

Az ajánlattevő nyilvántartási száma: _________________________________________________________
(társaság/szövelkezet cégkivonata, egyesületet/alapítvány nyilvántartásba vételi végzése, östermelői igazolvány, mezőgazdasági kistermelői regisztrációs igazolás, magánszemély személyazonosító igazolványa, vagy vezetői
engedélyszáma vagy útlevélszáma,”Népi Iparmüvész” minősítő címről szóló hatósági igazolvány, stb.)

Nyilatkozom, hogy az alábbi feltételekkel helybiztositási szerződést kívánok kötni a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprolk Zrt-vel (címe: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1. adószáma: 11267827-2-16. Cg.
16-tO-001579), mint üzemeltetővel:

Árusítóhely(ek) megnevezése, időszak, melyre az ajánlat vonatkozik:

asztalszám csak bérlet bérlet és hclypénzegyütt időtartam (egész hónap lehet) bérelt idő Jb-i V.V. N.Zrt. teljes időszakra ajánlott ár
(felfestett szám) (X-szel jelölve) (X-szel jelölve) 2017 hó tól 2017. ...hó ...-ig (hónap) minimálár/Itó számított min.ár (minimálár, v. ettől több)

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

‚-Ft+ÁF~Osszesen:

Ajánlati ár Összesen bruttó:

(nettó árx 1,27)
Szerződéskötéskor az ajánlati árból hónap helybiztosítási bruttó díjat vállalok megfizetni egy összegben előre.

Jelen ajánlatom a helybiztosítási pályázatok elbirálási idejéig fenntartom és vállalom, hogy ajánlatom elfogadása esetén helybiztositási szerződést kötök az üzemeltetövel. A Jászberényi piac működési rendjét magamra nézve

kőtelezönek ismerem el.

Jászberény, 20

Ajánlattevő aláírása (pecsét)

eft+ÁFA
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ÚTMUTATÓ:

Az alábbi konkrét példa segítségével tudja kitölteni a pályázati lapot a pályázó.

Konkrét eset: a pályázó a 4&-47-48-as számú asztalokat szeretné bérelni 2017. február 1-től 2017. július 31-ig (csak egész hónap lehet), Összesen hat hónapra. A megfelelő oszlopba beírja a pályázó az alapadatokat az 1-5.
oszlopokba. Ezután az alsó táblázatból kiválasztja a bérleti díj, Vagy havi bérleti díj ± helypénz rovamál szereplő minimál árat, melyet beír a 6. oszlopba és összeszorozza a 5. oszlopban szereplő hónap
időtartammal, így megkapja a?. oszlopot, mely a teljes időszakra számított minimál ár+ AFAösszegetjelöli.

Figyelem AS. oszlopot mindenképp ki kell tölteni, niinimálár megajánlása esetén a 7. oszlop összegét kell beirni a 8. oszlopba. Amennyiben a 8. oszlopban tetszés szerinti magasabb árral pályázik valaki, akkor a piac működési
rendjének megfelelően nagyobb esélye van a pályázónak a pályázott asztalainak elnyerésére. Kéijük ezt ligyeleinbe venni a pályázatok benyújtásakor.
A pályázatok kitöltéséhez a piacfelügyelöség munkatársai segítséget nyújtanak kérés esetén, de más pályázókról, illetve pályázataik tartalmáról nem ~‘újthatnak információt. Tilos a piacfelügyelők részére
bánnilyen ellenszolgáltatás adása a pályázatok kitöltési segítéséért.

A pályázatban vállalt kötelezettségek szerződésben kerülnek rögzítésre. A szerződésekbenfoglalt kötelezettségekteljesítetlensége esetén az üzemeltető a Ptk. szerint jár el.

Osszesen: 5L296,-Ft+AFA 54000,-Ft+ÁFA

Ajánlati ár bruttó:
ár ÁFA-val együtt

~ 68.580,-Ft

Szerződésköléskor ajánlati ár mellett 2 x 4 hónap 46. és 47. asztalokra) díjat hajlandó vagyok előre megázetni.

MINIMÁL ÁRAK:

asztalszám csak bérlet bérlet és l’elypénz együtt időtartam (egész hónap lehet) bérelt idő Sb-i V.V. N2rt. teljes időszakra ajánlott ár
(felfestett szám) (X-szel jelölve) (X-szel jelölve) 2017 hó tól 2017. „lió „-ig (hónap) minimálár/hó számított min-ár (minimálár, v. ettől több)

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
46 X - 20l7.02.0l-2017.07.3l. 6 2409 14.454 l5.000
47 X - 2017.02.01-2017.07.3l. 6 2409 14.454 l5.000
48 - X 2017.02.01-20t7.07.3l. 6 3898 23.388 24.000

ár ÁFA-val együtt

napi helypénz 1/3 asztal 79,-Ft/nap+ÁFA 100,-Ftinap
1/2 asztal I 10,-Ft/nap+ÁFA 140,-Ft/nap

1 asztal 209,-Ftlnap+ÁFA 265,-Ft/nap

havi helypénz 1 asztal 2409,-Ft/hó+ÁFA 3060,-Ft/hó
havi bérleti díj 1 asztal 233 1,-Ft-/hó+ÁFA 2960,-Ft/hó
havi bérleti díj + helypénz együtt I asztal 3898,-Ft/h6+ÁFA 4950,-Ft/hó
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4. MELLEKLET A MfJKODESI REND 4.1.2.1. PONTJAHOZ

Kivonat az SZJA Tv. (1995. évi CXVII. törvény) 6. mellékletéből (2016. december)

I. Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül a saját gazdaságban történő növénytermelés,
ültetvénytelepítés, állattenyésztés, termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag
felhasználásával történik, a saját gazdaságban egyes mezőgazdasági termékek jogszabályba nem ütköző
gyűjtése, a saját tulajdonú földterületen végzett erdőgazdálkodás, mindezekre nézve akkor, ha az előállított tennék
vagy a tevékenység az e melléklet II. pontjában felsoroltak valamelyikébe beletartozik.

a) A mezőgazdasági termékek gyűjtése esetén saját gazdaság alatt a terület felett rendelkezési jogot gyakorlónak
legalább a szóbeli hozzájárulását és a gyűjtést folytató magánszemélyaek a gyűjtés eredményének felhasználása
feletti rendelkezési jogosultságát kell érteni.

b) A saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények - kivéve a 0602 40 vámtarifa számú, rózsa oltva is -

értékesítéséből származó bevételt akkor lehet őstennelői bevételként figyelembe venni, ha az az évi 250 ezer forintot
nem haladja meg. l-la meghaladja, akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének, azonban -

ha a magánszemély e tevékenységével összeítiggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta - az
ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások.

c) A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust, sűrített szőlőmust, szőlőbor
értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének, ha a magánszemély ezeket a termékeket az adott
évben 0,5 litert elérő kiszerelésben (kifizetőnek, és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére) értékesiti,
és az értékesitésükből származó bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot nem haladja meg. Ha a bevétel meghaladja
a 7 millió forintot, vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint történik, akkor az egész bevétel nem számít
őstermelői tevékenység bevételének. Ha a magánszemély e tevékenységével összelliggésben vagy egyébként az
őstermelői igazolványt kiváltotta, az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre
vonatkozó előírások, ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja. Ha a magánszemély a saját termelői borkimérésében
az előzőek mellett nem a saját őstermelői tevékenységében előállított bármely más terméket is értékesít és/vagy
szolgáltatást is nyújt, akkor az őstermelői és más bevételeit, illetőleg azok megszerzése érdekében felmerült költségeit
külön-külön kell nyilvántartania, azzal, hogy ha valamely költség többféle értékesítéssel is összefligg, akkor azt - ha e
törvény másként nem rendelkezik - a bevételek arányában kell megosztania.

II. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek:

A) Állat, állati termék

Sor- Megnevezés Vámtarifaszám
szám
1. Élő állat (ideértve a méhcsaládot, a mnéhanyát, a méhbábot, a 0101-0106-ból

mébrajt is)
kivéve: a sportló, a versenyló, a kutya, a macska, a 0301-ből, 0306-ból,
laboratóriumi állat, a vírus- ás szérun-állat, a dísz- és 0307-ből
állatkerti állat, a vadon élő, a vadasparkban és a vadaskertben
élő fajok, a természetvédelmi oltalom alatt álló, gyűjtési
tilalom_alá_eső_állatfajok

2. Tej és tejipari termék 040 1-0406
3. Madártojás héjában 0407

kivéve: a gyógyászati tenyésztojás, a vadon élő madár tojása
4. Természetes méz 0409

(ideértve a lépes-, a termelői és az egyéb természetes mézet
is)

5. Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra, 0502-0503,
nyers toll legfeljebb tisztitva, nyers gyapjú, nyers finom vagy a 0505-ből,
durva állati szőr az 5101-ből, 5102

6. Nyers méhviasz és 15219091 00-ből
feldolgozási maradék termék 15220099 00-böl

7. Propolisz (méhszurok), 13019090 99-ből
továbbá
Méhpempő 041 0-ből
nyers virágpor 12129980 OOből
Méhméreg 30019099 00-ből
máshova nem sorolt méhészeti termék 210690 98 99-böl



B) Növény, növényi termék

8. Élő növény a0601-ből,
kivéve:
a hínár, az alga a 0602-ből

9. Díszítés vagy csokorkészités céljára szolgáló vágott virág, 0603, a 0604-ből
bimbó, lombozat, ág és más növényi rész
kivéve:
a moha, a zuzmó, a tűlevelű ág

10. Zöldségfélék, étkezésre alkalmas gyökerek és gumók 0701-0714
hissen, hűtve, fagyasztva, ideiglenesen tartósítva vagy
szárítva, továbbá tisztított, koptatott, hámozott, darabolt,
csumázott zöldség, burgonya

II. Gyümölcs és dió, valamint citrus- és dinnyefélék héja 0801-0814
étkezésre alkalmas állapotban, &issen, hűtve, fagyasztva,
ideiglenesen tartósítva vagy szárítva, továbbá tisztított,
hámozott, negyedelt, felezett gyümölcs

12. Fűszernövények és Ríszerek:
Fűszerpaprika 0904 20-ból
Borókabogyó 0909 50-böl
Sá&ány 091020
Kakukkfű 0910 40-bő]
Anizsmag 0909 1000
Köménymag 0909 30
Kapormag 0910 99-ből
egyéb hazai fűszernövények 0709 90-ből

1211 90-ből
13. Gabonafélék szemtermése, búza, kétszeres rozs, árpa, zab, 1001-1005,

kukorica, rizs, cirokmag, hajdina, köles, kanárimag, triticale 100610,
és más hibrid 1007-1008
kivéve:
a malomiparban megnumnkáltakat

14. Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök: 1201-1207
szójabab, fóldimogyoró, lenmag, repce, napraforgó, ricinus,
mustármag, sáhánymag, mákszem, kendennag

15. Vetőmag, gyümölcs vagy spóra vetési célra 1209
16. Ipari növények: 1210

- komlótoboz és lupulin, 1211-ből
- növény és növényrész, ha az illatszer-, gyógyszer-,
növényvédőszer- és hasonló iparban alapanyaga
(angelikagyökér és -mag, anyarozs, bazsalikom, birsmag,
bojtorján, borágófű, csillagvirág-hagyma, diólevél, fehér és
fekete üröm, fekete bodza, fenyőrügy, galangagyökér,
gyermekláncfű, gyüszűvirág, hársfavirág és -levél, hunyor,
imola, izsóp, kamillavirág, kökörcsin, macskagyökér,
mákgubó, maszlag, menta, morzsika, nadragulya, nőszirom,
orvosi pemetefli, ökörfark-kóró, papsajt, rozmaring,
r6zsaszirom, rutalevél, sártök, szagos müge, szárcsagyökér,
tárnics, útifű, vadmajoranna, vasf’ú, veronikafú, vidrafű,
zsálya_stb.),_hazai_gyógynövények
- szentjánoskenyér, cukorrépa, cukornád, barack- és 121 2-böl
szilvamag, pörkölet]en cikóriagyökér
- gabonaszalma és -pelyva 1213
- takarmánynövény: karórépa, marharépa, takarmányrépa, 1214
takarmánygyökér, széna, lucerna, lóhere, baltacim,
takarmánykáposzta, csillagfűrt, bükköny

17, Növényi eredetű nyersanyag fonásra, Illetve seprü vagy 1401, 1403
ecset készítésére: nád, sás, lűzfavessző

18. Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált, illetve 2001-2009
közvetlenül fogyasztható) zöldség, gyümölcs és dió

19. Szőlőbor 220429-ből
kivéve a 22042999
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20. Szőlőmust 2204 30
21. Allatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: makk, 23080040,230800 90-hűl

vadgesztenye, kukoricacsutka, -szár, -csuhé, -levél, répafej,
zöldségfélék_héja,_gyümölcshulladék_stb.

22. Nyers dohány, szárítva is, de nem pácolva vagy fermentálva, 2401-ből
dohányhulladék

23. Szerves trágya 3101
24. Szőlővenyige 4401-hűl
25. Fából kizárólag hasítással készített karó, cölöp, cövek, 4404-hűl

pózna, bot stb.
26. Len és valódi kender 530~-bőI,

(Caimabis sativa L), nyersen 5302-ből
27. Karácsonyfa 0604-bő!
28. Borseprő, borkő 2307-hűl
29. Szőlőtörköly 2308-ból
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Kivonat az 52/2010(1V30.) FVM rendelet 1. számú mellékletéböl (2016. december)

Kisternielő a jelen működési rend alkalmazásában az, aki az alább felsorolt (i) alaptermékeket a
saját gazdaságában termeli, illetve (ii) vadon termő alapterméket a vonatkozó jogszabályok alapján a
terület tulajdonosától vagy kezelőjétől megszerzett hozzájárulással, és ezen felül a védett területen
hatóságtól megkért engedéllyel betakarított, összegyűjtött, továbbá (iii) aki általa megtermelt
alaptermékből előállított élelmiszert közvetlenül a végső fogyasztó részére árusítja.

A. rész Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában

Ferniék vagy alaptermék, és a hozzá kapcsolódóHeti maxiniáli~ Éves maximáli:
evékenység megnevezése nennyiség nennyiség

~ (.ifejlett vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske 6 db 72
iagy strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése

2. 50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány, gida 10db 120dblevagasa es husanak ertekesitese

~ Kifejlett vagy növendék szarvasmarha tevágása ~ 2 db 24 dbiusanak ertekesitese
*. 100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése 2 db 24 db
5. Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése 200 db

6 Víziszárnyas vagy pulyka levágása ős húsának 100db~ írtékesítése
7. ~Jyúlféle levágása és húsának értékesítése 50 db
8. 1-lúskészítmény előállítása és értékesítése 70 kg 2.600 kg
9. Fej értékesítése 200 liter
10. rejtermék előállítása és értékesítése 40 kg
11. VIéz ős méhészeti termék értékesítése Együttesen 5 000 kg
12. rojás értékesítése 500 darab 20.000 darab
13. FIal értékesítése 6.000 kg
14. ‘Jövényi eredetű alaptermék értékesítése 20.000 Kg
15. Savanyúság 150 kg 5.200 kg

l6.~°~’, eredetű, hőkezeléssel feldolgozott termél 150 kg 5.200 kg
~rtekesitese

17 Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék 50 k
~ írtékesítése g

~ Vadon termő betakarított, összegyűjtött tennék 50 k
írtékesítése g

19. rermesztett gomba értékesítése 100 kg
~ jövedéki adóról és a jövedéki terméket
forgalniazásának különös szabályairól szóló 2003. évi .

‚ ..‘ . . . . . 2 hI tiszta szesznek20. .~XXVlI. torveny 67. ~ (2) bekezdes b) pontja szennt . .

. ‚ . megTeleio pariat

)erfozott, illetve a 67/Á. ~ (4) bekezdes b) pontj~
szerinti inagánfózésből származó párlat értékesítése

21. Egyéb élelmiszer értékesítése 50 kg
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET
Nyilvántartási lap a Jászberényi Piacon árusító

őstermelők és mezőgazdasági kistermelők részére

Nyilvántartás sorszáma: / (sorszám/a felvétel éve)

Kiállítás dátuma: ‚ a nyilvántartást felvevő neve nyomtatva:_______________

__________________________________(aláírása)
1. Árusítóhely sorszáma: ‚ árusítóhely fajtája:_____________________________

a piac fedett részén árusító asztal, a piac nyitott részén árusítóhely, közös terület használat

2. Őstermelő/Kistermelő neve: ____________________________________________________________________

3. Őstermelő/Kistermelő címe: ________________________________________________________________

4. Őstremelő/Kistermelő telefonszáma: ____________________ e-mail címe: ___________________________

5. Őstermelő/Kistermelő gazdasága, illetve a termelés és előállítás helye:
település neve utca és házszám ennek hiányában hrsz. szám

6. Kistermelői regisztrációs száma: ________________________________________________________________

(kivéve a kizárólag nem állati eredetű alapterméket árusító kistermelőt)

‘7. Kistermelő által árusított termékek:______________________________________________________________

Az információs önrendelkezési jogról és az informáeiószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Jelen adatok felvételére a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 7 ~-ában irt nyilvántartási kötelezettség miatt került sor. Aláírásommal
igazolom, hogy adataim helytállóak, a valóságnak megfelelnek, és beleegyezem, a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően tartsák nyilván és kezeljék.

kmf. ____________________________________(aláírás)
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7 SZAMU MELLEKLET

Nyilvántartási lap a Jászberényi Piacon árusító részére
(a nem őstermelő/kistermelő)

Nyilvántartás sorszáma: I (sorszám/a felvétel éve)

Kiállítás dámma: ‚ a nyilvántartást felvevő neve nyomtatva:_____________

(aláírása)

1. Árusítóhely sorszáma: ‚ árusítóhely fajtája:_____________________________

a piac fedett részén árusító asztal, a piac nyitott részén árusítóhely, közös terület használat

2. Árusító neve:

3. Árusító címe/székhelye: ___________________________________________________________________

4. Árusító telefonszáma: _____________________________________________________________________

5. Árusító elektronikus levelezési címe: _______________________________________________________

6. Nyilvántartási száma: ______________________________________________________________

7. Bemutatott okirat fajtája: ________________________________________________________________

(társaság/szövetkezet cégkivonata, egyesületet/alapítvány nyilvántartásba vételi végzése, őstermelői igazolvány, mezőgazdasági
kistermelői regisztrációs igazolás, magánszemély személyazonosító igazolványa, vagy vezetői engedélyszáma vagy

útlevélszáma,”Népi Iparművész” minősítő címről szóló hatósági igazolvány, stb.)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Jelen adatok felvételére a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló
55/2009. (IJI. 13.) Korni rendelet 7 Fában Írt nyilvántartási kötelezettség miatt került sor. Aláírásommal
igazolom, hogy adataim helytállóak, a valóságnak megfelelnek, és beleegyezem, a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően tartsák nyilván és kezeljék.

kmf. ___________________________________(aláírás)
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