
Nyilvántartás 
sorszáma

Engedélyezett 
szolgáltatási 
tevékenység 
megjelölése Engedély száma

Engedély kiadásának és a 
nyilvántartásba vételnek 

az időpontja

A tevékenység 
megkezdésének vagy 

folytatásának az 
engedélyben foglalt 

területi és időbeli korlátai Neve Címe Székhelye
Elektroniukus 
levelezési címe

Vállalkozó 
nyilvántartásba 

vételi száma
Cégjegyzék-

száma

Bírósági 
nyilván-
tartásba 

vételi száma Neve Címe

1/2010.

vásáron vagy 
piacon folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység 8736-8/2010.

2010.06.23 (jogerős: 
2010.07.13.)
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1.

5465 Cserkeszőlő, 
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FENNTARTÓ ÜZEMELTETŐ/SZOLGÁLTATÓPIAC/VÁSÁR



Elektronikus 
levelezési címe Elnevezése (Szak)jellege Címe

Vásár 
rendezésének 

időpontja, 
időtartama Tartásának időpontja Tartásának időtartma Napi/heti nyitva-tartási ideje Alapterülete

Számára kijelölt 
terület és kijelölt 

árusítóhelyek 
száma

Szakhatóságok 
hozzájárulásában 
foglalt feltételek, 

korlátozások
Működéssel összefüggő 
feltételek, korlátozások

onkormanyzat@ 
cserkeszolo. hu CSERKE PIAC

Főként élelmiszer, 
virág és kertészeti 

cikk;ruházati, 
lábbeli és bőráru, 

használt cikk, 
ajándéktárgy, egyéb.

5465 
Cserkeszőlő, 

Petőfi utca 613. 
hrsz.

Napi élemiszerpiac és 
használtcikk piac: a hét minden 
napján 
Április 1.-Szeptember 30.:
7,00 - 18,00 óra ;
 Október 1.-Március 31: 
7,00 - 15,00 óra. 
Heti kirakodó vásár: 
Hétfő kivételével minden nap 
Április 1.-Szeptember 30.: 7,00 
-18,00 óra. 
Október 1.-Március 31:
7,00 - 15,00 óra. 

Napi élemiszerpiac és 
használtcikk piac: a hét 
minden napján 
Április 1.-Szeptember 30.:
7,00 - 18,00 óra ;
 Október 1.-Március 31: 
7,00 - 15,00 óra. 
Heti kirakodó vásár: 
Hétfő kivételével minden 
nap Április 1.-Szeptember 
30.: 7,00 -18,00 óra. 
Október 1.-Március 31:
7,00 - 15,00 óra. 

Napi élemiszerpiac és 
használtcikk piac: a hét 
minden napján 
Április 1.-Szeptember 30.:
7,00 - 18,00 óra ;
 Október 1.-Március 31: 
7,00 - 15,00 óra. 
Heti kirakodó vásár: 
Hétfő kivételével minden 
nap Április 1.-Szeptember 
30.: 7,00 -18,00 óra. 
Október 1.-Március 31:
7,00 - 15,00 óra. 

158,33 52

Élőállat, vadon termő 
gomba, füstölt sertéshús, 
sózott és füstölt szalonna, 
olvasztott étkezési zsír és 

vágott baromfi 
élelmiszerek nyílt  piaci 

forgalmazása nem 
engedélyzett.

Étkezési tojás, méz, élő 
hal, hűtött termelői 

nyerstej, aszalt gyümölcs 
őstermelői, kistermelői 

árusítása nyilvántartásba 
vett és regisztrációs 

számmal ellátott 
kistermelőnek 
engedélyezett.  

Zöldség, gyümölcs árusító 
asztalon kívül kizárólag 
alátéttel ellátott tiszta 

ládából, kosárból, zsákból 
vagy kocsiból árusítható.

/SZOLGÁLTATÓ PIAC/VÁSÁR



Ellenőrző 
hatóságoknak a 

vásár, piac 
működését érintő 

intézkedései
Nyilvántartásból 

törlés ténye
Nyilvántartásból törlés 

időpontja Megjegyzés

Az engedélyt 
Kunszentmárton Város 
Jegyzője adta ki 2010-
ben mint illetékes 
hatóság.


