HIRDETMÉNY

AZ ETYEKI HELYI TERMELŐI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

Az Etyeki Helyi Termelői Piac működtetésének legfőbb szándéka a helyi és környékbeli
kistermelők, őstermelők minőségi termékei piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac
vonzáskörzetében élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez juttatása elérhető árakon.
1. A helyi termelői piac (továbbiakban piac) területén csak – elsősorban etyeki, illetve a piac
40 km-es körzetében működő – kistermelők, és őstermelők, és mozgóboltból árusítók
árusíthatják a saját gazdaságukból származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari
termékeket.
2. A piac minden vasárnap 8.00-12.00 óráig tart nyitva, befogadóképessége 20
árusítóhely.

3. A piacon mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személyek, valamint
nyilvántartásba vett kistermelők árusíthatnak.
4. A piacon árusítást végző személy az árusítási jogosultságát a piaci értékesítési hely
elfoglalása előtt őstermelői igazolvánnyal, vagy kistermelő esetén a Kormányhivatal felé
történő bejelentés igazolásával (regisztrációs szám) az Üzemeltető előtt igazolja. A piacon
árusító az árusítási jogosultságát igazoló dokumentumot a piaci árusítás teljes időtartama alatt
köteles magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.
5. A helyhasználat joga a „Nyilvántartási adatlap” Üzemeltetőnek átadásával nyílik meg, és a
piacnyitástól zárásig tart. A használat joga másra nem ruházható át. Az Üzemeltető a napi
helyhasználatra kijelölt helyek közül nem köteles a következő alkalommal is ugyanazt a
helyet az igénylő rendelkezésére bocsátani. Napi helyhasználat esetén ugyanaz a hely
többször is kiadható, ha azt a helyhasználó kiürítette.
6. Az Üzemeltető jelöli ki az árusok részére - a termékek fajtájára, a mozgóboltból történő
árusítás helyigényére tekintettel – az árusítás helyét. A helyeket az árusok az érkezés
sorrendjében foglalhatják el.
7. A piacon az alábbi termékek hozhatók forgalomba az alapterméknek minősülő nyers
zöldség és gyümölcs, nyers tej, tojás, méz, erdei gyümölcs. Továbbá a feldolgozott terméknek
minősülő pasztőrözött tej, sajt, túró, vaj, kolbász, szalámi, gyümölcslé, őrölt fűszer, paprika,
valamint darabolás nélkül vágott és belezett baromfi. A piacon gomba nem árusítható.

8. Üzemeltető jogosult az árusok felé – megállapodás alapján – az általuk fogyasztott
elektromos energia után a közüzemi díj rájuk eső részét áthárítani.
9. A piac rendjének megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége. A piacon
elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása az árus feladata. Az áruban bekövetkezett
kárért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.
10. A nyugtaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik.
11. Az árusító helyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az
áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja.
12. Az Üzemeltető felszólíthatja a helyhasználót az árusítóhely takarítására, fertőtlenítésére.
13. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac
területére bevinni, ott tárolni tilos.
14. A piacot mind az árusok, mind a vásárlók kötelesek a közegészségügyi rendelkezéseknek
megfelelően tisztántartani, a szemetet, hulladékot a kijelölt hulladékgyűjtőbe elhelyezni.
15. A piac területére a vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével
állatot (kutya, macska, stb.) bevinni, etetni tilos.
16. A piac területén dohányozni tilos.
17. Üzemeltető neve: Tonté László egyéni vállalkozó
Székhely: 2030, Érd, Ágota u. 11.
Telefon szám: 06/20-994-8948

Üzemeltető

1. számú melléklet
NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Magánszemély neve: …………………………………………………………………
Adószám: …………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………
Telefonszám:………………………………………………………………………………
E-mail cím:………………………………………………………………………………..
Gazdasága, illetve a termelés és előállítás helye: ………………………………………..
Árusított termékkör: ………………………………………………………………………
Őstermelői engedély száma: ………………………………………………………………
Regisztrációs szám:…………………………………………………………………………
A Nyilvántartási Adatlap kitöltésével az árus – a keltezés napjára - jogot szerez a helyi termelői
piacon az Üzemeltető által kijelölt árusító hely használatára.

Kelt: Etyek,
……………………………
Üzemeltető

………………………
Árus

