
Cegléd – Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, 

bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés 

Cegléd Város közigazgatási területén vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, 

bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés. 

Jogosultak köre 

A vásár-, illetve piac üzemeltetési iránti kérelem, bejelentés esetén kérelmező, illetve 

bejelentő (egyéni vállalkozó, jogi személy). 

Mit kell tennie 

A bejelentés benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda 

Hatósági Csoportjánál elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-

önkormányzat Portálon keresztül. 

Űrlap száma: ASP-IPAR-008-2017 

Űrlap megnevezése: Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, 

bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés 

Határidők 

Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre 

irányuló bejelentés ügyintézési határidő: 20 nap 

Benyújtandó dokumentumok 

Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre 

irányuló bejelentés formanyomtatvány, új kérelem esetén a terület használatának jogcímét 

igazoló okirat másolata, élelmiszer- felhasználást, forgalmazást továbbá termény, 

takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény, növényvédőszer értékesítése esetén 

az engedély. 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. 

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az 

űrlap nevét (Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont 

üzemeltetésére irányuló bejelentés), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Ipar-kereskedelem" 

lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "vásár, piac és bevásárlóközpont" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás illetékmentes. 

Eljáró szerv 

Hatáskör és illetékesség: Cegléd város közigazgatási területén a vásárokról, a piacokról, 

és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet alapján Cegléd Város 

Önkormányzata Jegyzője. 

https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/55
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/55


Vonatkozó jogszabályok 

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

Korm. rendelet 

 

https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/55
https://www.njt.hu/eli/v01/R/2009/Korm/55


Űrlap száma: ASP-IPAR-008-2017 

 

 

Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont 

üzemeltetésére irányuló bejelentés 

Kitöltési Útmutató 

Beküldő adatai: Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos személyes adatokat szükséges 

feltüntetni, a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon 

szereplő adatok alapján. Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványon szereplő adatoktól a levelezési cím alatt szükséges feltüntetni a pontos címet. 

I. Kérelem, bejelentés jellegének pontos megjelölése. 

II. Fenntartó adatai: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan rögzítése a 

nyomtatványon sárga színnel feltüntetett mezőkben: 

• Fenntartó jellegének kiválasztása ennek megfelelően a további adatok megadása 

(pl. magánszemély esetében lakóhely/levelezési cím, jogi személy esetében 

székhely/telephely cím magadása kötelező). 

III. Üzemeltető adatai: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan rögzítése a 

nyomtatványon sárga színnel feltüntetett mezőkben: 

• Üzemeltető jellegének kiválasztása ennek megfelelően a további adatok 

megadása (pl. magánszemély esetében lakóhely/levelezési cím, jogi személy 

esetében székhely/telephely cím magadása kötelező). 

IV. A vásár-, illetve piac nyitvatartási idejének pontos meghatározása (lehetőség van 

szöveges egyéb megjegyzés rögzítésére a formanyomtatvány által engedélyezett 

karakterszámig) 

V. Keltezés, dátum, aláírás 

 

 

 


