Dunaföldvár Város Önkormányzata
7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2
7020 Dunaföldvár Pf : 23
Forster Ferencné - vásárszervező
 75/541-550/172 vagy: +36/30/233-9733 fax: 75/541-555
e-mail címünk: dfvasar@dunafoldvar.hu

Tisztelt Bérlő!
Amennyiben a soron következő évben is területet kíván bérelni a vásár területén, az igényét
bejelentheti a mellékelt adatlap kitöltésével, melynek leadási határideje
helyben: 2019. december 31.
postai úton legkésőbb: 2020. január 15.
Egy árus a vásártéren évente összesen legfeljebb 12 kijelölt egységre (értékesítési helyre), egymás mellett
legfeljebb 4 kijelölt egységre válthat éves helyhasználatot (bérletet) és ezt a vásár területén maximum 3 helyen
teheti meg. A kibérelt kijelölt egységeket egymás között cserélni, továbbértékesíteni nem lehet. Aki ezt nem
tartja be annak a bérleti szerződése azonnali hatállyal, a befizetett bérleti díj visszatérítése nélkül felmondásra
kerül és megszűnik.
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a bérlő számára a vásár területén a megelőző évhez
képest, másik helyet jelöljön ki. Felhívjuk figyelmét, hogy az éves bérleti szerződés megkötéséhez érvényes
vállalkozói engedéllyel, vállalkozással, őstermelői igazolvánnyal kell rendelkeznie, vagy működő családi
gazdálkodónak illetve számlaképes magánszemélynek (kézműves, festő, keramikus) kell lennie. Az adatokban
bekövetkezett változásokat írásban 15 napon belül be kell jelenteni az Önkormányzat felé.
A 2020. évi helyfoglalási díj és bérleti díj a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő Testületének
146/2018. (IX.25.) KT határozata alapján került megállapításra.
Az állandó dunaföldvári lakóhelyű őstermelő, közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező, vagy a családi
gazdálkodó a helypénz összegének 50 %-át fizeti meg. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges bemutatni a
személyigazolványt, a lakcímkártyát és az őstermelői igazolványt, vagy igazolást a családi gazdaság
nyilvántartásba vételéről.
Ha 2020. évben is él a bérleti jogával, a bérleti díjat az Önkormányzat Hungária Takarékszövetkezetnél
vezetett 70600133-11111379 számú számlájára átutalással, valamint csekken fizetheti meg 2020. január
31-ig. A közleményben szíveskedjen feltüntetni: a sor nevét, a hely számát valamint a bérlő nevét (ha

nem azonos a befizetővel).

Amennyiben a fizetés a fenti határidőben nem történik meg, úgy az igényelt helyet nem
tudjuk biztosítani!
Felhívjuk figyelmét, hogy a vásári szabályzatban meghatározott módon a helypénz fizetés m2 után és nem fm után
történik.

A vásári szabályzat be nem tartása a vásárról való azonnali kitiltást vonja maga után!

2020. évi vásári időpontok: minden hónap 3. vasárnapján, kivéve: március (ekkor a 4. vasárnap)
Március 22. !
Április 19.
Május 17.

Június 21.
Július 19.
Augusztus 16.

Szeptember 20.
Október
18.
November 15.

Dunaföldvár, 2019. szeptember 30.

Horváth Zsolt
Polgármester s.k.

ADATLAP
Név .......................................................................................................................................................................
Cím .......................................................................................................................................................................
Telefonszám: …………………………………

Adószám:………………………………………………

Őstermelő igazolvány száma:………………

Családi gazd. száma:…………………………..

e-mail cím:……………………………….

Regisztrációs szám: ……………………………

Hely: ............................ sor …………………….számú....................... ..db egység.
Hely ............................... sor ................................ számú ........................ db egység.
Hely................................ sor ................................. számú ..........................db egység
Hely ............................... sor ................................. számú ..........................db egység.

Árusítani kívánt termék megnevezése:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2020. évben is a felsorolt vásári helyet, helyeket áll szándékomban bérelni a bérleti díjat a megadott
határidőn belül megfizetem.

Dunaföldvár, 2019...................................

Aláírás:

Ph.

