
Nyilvántartás 
a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet szerint nyilvántartásba vett vásárokról, piacokról 
 
 
Nyilvántartási szám:  P-1/2013. 
Szolgáltató neve: Helyi Erőforrás Kft. 
Székhelye: 2484 Gárdony, Marx tér 11. 
Cégjegyzékszáma: 07-09-020490                                                       Statisztikai számjele: 23368729-8559-113-07 
Az engedély száma: 964-11/2013. 
Az engedély kiadásának dátuma: 2013.06.14. Nyilvántartásba vétel időpontja: 2013. június 20. 
A vásár/piac címe: 2481 Velence 624/3 hrsz 
A vásár/piac elnevezése: Tekergő Piac 
A vásár/piac szakjellege: helyi termékek piaca 
Vasárnap: 08.00 – 14.00 óra 
A vásár/piac alapterülete: 600 nm 
Kijelölt árusítóhelyek száma: 17 db 
A szakhatósági hozzájárulásokban foglalt feltételek, korlátozok: 
Az élelmiszerek szállítása, tárolása, forgalmazása során az előírt hőmérsékleti értékeket be kell tartani. 
Az élelmiszereket óvni kell bármilyen szennyeződéstől, amely az élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlanná, az egészségre ártalmasság 
teheti. 
Az ellenőrző hatóságoknak a vásár, piac működését érintő intézkedései: 
Nyilvántartásból való törlés ténye, időpontja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nyilvántartási szám:  P-2/2014. 
Szolgáltató neve: Martinovszkyné Takács Valéria  
Székhelye: 2481 Velence, Bekötő u. 23. 
Egyéni vállalkozói ny. sz.: 36148895                                                       Statisztikai számjele: 665716566820-231-07 
Az engedély száma: 725-10/2014. 
Az engedély kiadásának dátuma: 2014. május 13. Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. július 09. 
A vásár/piac címe: 2481 Velence, Kossuth L. u. 45. 
A vásár/piac elnevezése: Velence Éléskamrája 
A vásár/piac szakjellege: termelői és kereskedelmi piac 
Szerda, szombat, vasárnap: 06.00  -  14.00;  péntek: 12.00 – 20.00; 
Bolha piac: július, aug. és szeptember hónapban, a hónap 2. és 4. vasárnapján 
Kisállat piac: minden hónap 3. szombatján és vasárnapján 
Október 23-án: 07.00 – 14.00; 
Adventi vásár: december 01-24. (08.00 – 18.00) 
December 25-én: 07.00 – 14.00 
 
A vásár/piac alapterülete: 3857 nm 
Kijelölt árusítóhelyek száma:  db 
A szakhatósági hozzájárulásokban foglalt feltételek, korlátozok: 
- a tevékenység végzése során be kell tartani a 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános követelményeiről, a 852/2004/EK rendelet az 
élelmiszer-higiéniáról, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény, a 2003. évi LXXXII. törvény 
végrehajtására kiadott rendeletek, 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról, a 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a 
vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről, 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az 
élelmiszerek forgalomba hozatalának valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről az 52/2010. (VI.30.) FVM rendelet a 
kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről, és az 55/2009.  (III.13.) számú a Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, 
és a bevásárlóközpontokról vonatkozó előírásait 
-a  tevékenység végzéséhez szükséges elegendő mennyiségű ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani 
- a hűtést igénylő élelmiszerek és alapanyagok hűtve tárolását az előírt hőmérséklet biztosításával kell végezni 
- az élelmiszerrel foglalkozó személyek részére az elkülönített, kizárólagos illemhelyhasználatot biztosítani kell 
- a keletkező hulladékot arra engedéllyel rendelkező cég útján ártalmatlanításra el kell szállítani 
Az ellenőrző hatóságoknak a vásár, piac működését érintő intézkedései: 
Nyilvántartásból való törlés ténye, időpontja: 



 
Nyilvántartási szám:  BK-1 
Bevásárlóközpontot üzemeltető és fenntartó neve: GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft.  
Székhelye: 2481 Velence, Strand u. 25. 
Cégjegyzékszáma: 07-09-016010                                                       Statisztikai számjele: 10949597-8230-113-07 
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. június 20.                                                                                                                                                                                                                 
A bevásárlóközpont címe, helyrajzi száma: 2481 Velence, Tópart u. 47.  1367/28 
A bevásárlóközpont elnevezése: Velence Korzó és Szolgáltatóház 
Árusítóhelyek száma: 33  
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 06.00  -  24.00 óra 
Nyilvántartásból való törlés ténye, időpontja: 
 


