
 
PIAC KÖZVÁLLALAT TOPOLYA 

HIRDETMÉNY 
Ezennel  meghirdetjük  a topolyai, Karađorđe utcai városi piac pultjainak és 

elárusítóhelyeinek nyilvános árverését, az említettek 2023-es évben történő használata céljából. 
I 

1.A szabadtéri  piaci pultok árverésére 2022.december 17-én (szombat) kerül sor 10,00 
órai kezdettel. 

2.A nyugati csarnokban lévő piaci pultok árverésére 2022. december 20-én (kedd) kerül 
sor 10,00 órai kezdettel.  

II 
A piaci pultokat csoportosan, négyessével bocsájtjuk árverésre, azzal, hogy amennyiben 

nincs érdeklődő a 4 pult bérbevételére, az árverés 3 pultra folytatódik, majd 2 pultra és végül 1 
pultra. 

Az a személy, aki a legnagyobb pénzösszeget kínálja, szerződést köthet a topolyai Piac 
Közvállalattal a piaci pult használatáról a 2023-es évre. 

III 
. 
Azok a személyek, akik nem fizették ki a Piac Közvállalat felé való 2022-as évi, illetve 

korábbi tartozásukat, nem vehetnek részt az árverésen.  
IV 

Az árverés résztvevői kötelesek magukkal hozni személyi igazolványukat, a 
bejegyzésükről szóló VÉGZÉS FÉNYMÁSOLATÁT (a vállalkozók és a mezőgazdasági 
termelők is), valamint az IGAZOLÁST, hogy hitelesített mérleggel rendelkeznek. AKI NEM 
HOZZA MAGÁVAL AZ EMLÍTETT DOKUMENTUMOKAT, NEM VEHET RÉSZT AZ 
ÁRVERÉSEN. 

V 
Az árverés alapján, a piaci pultok előjegyzésére jogot szerzett személyek egy éves hatályú 

szerződést köthetnek a Piac Közvállalattal. 
A piaci pult használata csak akkor törvényes, ha a felhasználónak a kerekedelmi törvény 

(SzK Hivatalos Közlönye, 2010/53 és 2013/10. szám) értelmében, kereskedelmi státusa van. 
A kereskedelmi törvény 11. szakasza előirja hogy kereskedői minőséggel rendelkeznek 

azon jogi személyek és vállalkozások melyek kereskedelemmel foglalkoznak, emellett az alábbi 
természetes személyek: 

-földművesek, akiket a mezőgazdaságot szabályzó előirásokkal bejegyeztek, a bejegyzés 
tárgyát illető termények tekintetében, 

-a vadhús, hal, gomba, vadon élő növények és állatok és egyéb erdei termékek 
forgalmazását végző személyek, a vadászatról, halállományról, vadgazdaságról, 
gazdaságvédelemről és erdővédelemről szóló előirásokkal összhangban, 

-szabad foglalkozást szakmai keretek között végző, külön előirás által szabályzott, 
szabadfoglalkozású természetes személyek és saját tulajdonú, használt árut árusitó személyek. 
                                                                            VI 

E hirdetmény által is tájékoztatjuk a piaci árusokat, hogy kizárólag a Piac Közvállalat által 
kihelyezett pultokról árulhatnak. Az árusoknak szigorúan tilos árujukat a pultok mellé, illetve a 
gyalogos- és gépjárműforgalomra előlátott területekre helyezni.  

 
 
 
                                                  A  TOPOLYAI  PIAC KV IGAZGATÓSÁGA 


