NYÍRPAZONY HELYI TEREMELŐI PIAC HÁZIRENDJE
Nyírpazony Településüzemeltetési Kft által fenntartott és üzemeltett Helyi Termelői Piac (4531
Nyírpazony, Széchenyi u. – Batári Park) házirendje:
A Piacot az Üzemeltető az őstermelők, kistermelők és vásárlok érdekében működteti. Ennek a
piacnak legfőbb szándéka a kistermelők, őstermelők minőségi termékeinek piaci
lehetőségeinek bővítése, valamint a helyi lakosok jó minőségű, hazai termékhez juttatása
elérhető árakon.
1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Nyírpazony Helyi Termelői Piacon jelen
lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jog személyisséggel nem
rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.
2. A Piacon csak azon őstermelők és kistermelők árusíthatnak, akik áruik előállításához
és értékesítéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és kötelező
nyilvántartásokkal rendelkeznek.
3. Az árus köteles jelezni a regisztrációkor megadott adataiban és értékesített termékeiben
történő változásokat.
4. Árusítani kizárólag a szervezők által kibocsátott regisztrációs-nyilatkozati űrlap
kitöltése után, az abban foglaltak betartásával lehetséges.
5. A Piacon csak az Üzemeltető által kijelölt helyen szabad árusítani.
6. A helyhasználat díjmentes.
7. Az Üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet több piaci napon át ugyanazon
helyhasználó részére biztosítani.
8. A Piac nyitva tartása: minden szombat 700 – 1200 óráig. Nyitva tartáson kívüli
időszakban a Piac területén árusítani tilos!
9. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat áruval és egyéb tárgyakkal elfoglalni
tilos!
10. Élő állatot a Piac területére bevinni tilos!
11. Az Üzemeltető képviselője ellenőrizheti a Piacra bevitt és ott forgalmazott áruk
minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi a kereskedés rendjét és a
kistermelői tevékenységet szabályozó jogszabályi előírás betartását.
12. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a Piac
területére bevinni, ott tárolni tilos!
13. A rend fenntartása érdekében az Üzemeltető jogosult az árust felszólítani az árusítóhely
takarítására, aki ennek köteles eleget tenni.

14. Az árus köteles az árusítás befejezésekor, illetve a Piac zárásakor a tevékenysége során
keletkezett élelmiszer és kommunális hulladék elszállításáról és annak további
kezeléséről megfelelően gondoskodni.
15. A helyhasználat megszűnésekor az árus az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, eredeti
állapotba helyreállítani, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni az
Üzemeltetőnek.
16. A Piac házirendjének megszegése miatt az Üzemeltető jogosult a helyhasználati
engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatását célzó intézkedésre. A
helyhasználati engedély visszavonása esetén az árus köteles elhagyni a Piac területét.
17. A Piac helyszínén és ideje alatt bekövetkező termelő által okozott baleset, egyéb
káresemény következményeit az okozó termelő viseli. A területet, burkolatot,
utcabútorokat, növényzetet ért kárt köteles az Üzemeltetőnek haladéktalanul
megtéríteni, vagy az eredetivel megegyező minőségben visszaállítani, amennyiben a kár
bekövetkezte a termelő személyével összefüggésben van.
18. Az Üzemeltető gondoskodik a Piac rendjének betartásáról.
19. Tilos az Piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely
másokat megbotránkoztat.
20. A Piacon felejtett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

Fenntartó, üzemeltető:
Nyírpazony Településüzemeltetési Kft.
Cím: 4531 Nyírpazony, Széchenyi út 17.
:

42/212-640; 30/635-5853

E-mail: nyirpazonykft@gmail.com
Honlap: www.nyirpazonykft.hu

