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RENDELETE

a Mars téri piac asztalbérleteinek kiosztási rendjér l

A rendelet hatálya a Mars téri piac bérletosztással megbízott alkalmazottaira valamint az asztalos piac

bérl ire terjed ki.

A rendelet célja, hogy az asztalbérletek kiváltása egyértelm , zökken mentes és jogszer  legyen a

2009.06.22. napján árverésen kiosztott Els bbségi kártyák felhasználása vonatkozásában is.

A rendelet kiegészíti a korábban kiadott, asztalbérletekre vonatkozó rendeleteket.

÷

1- Bérletváltáskor egy kártyával csak annyi asztal választható ki, ahányat bérl  azt megel en is
bérelt.

2- Az Els bbségi kártyák addig maradnak érvényben, amíg Bérl k kiválasztották asztalaikat az
újonnan megépült Nagycsarnokban, illetve új szabadtéri asztalos piacon.

3- Az elnyert Els bbségi kártya automatikusan érvényét veszti, ha bérl  nem vált asztalbérletet a
szokásos módon és meghirdetett id pontokban.

4- Amennyiben Bérl  csak az átmeneti helyen mulasztja el a bérletváltást, attól még elnyert
Els bbségi kártyája érvényesen felhasználható lesz az új piac asztalainak kiválasztásakor.

5- A féléves vagy havi bérlettel rendelkez  bérl  között különbségtétel nincs, bérl  a kiválasztott
asztalára köthet akár havi, akár féléves bérletet is.
Ugyanakkor továbbra is érvényben van az a bérletváltási szabály, hogy kiválasztott asztalának
megtartása érdekében, a bérlet folyamatos kiváltása szükséges: A havi bérletet havonta kell
meghosszabbítani, a féléves bérletet csak félévente.

6- Az elnyert Els bbségi kártya nem átruházható, nem eladható, de örökölhet .

7- Bérl  elhalálozása esetén az els bbségi kártya elnyerésére befizetett összeget Bérbeadó
visszafizeti Bérl  örököseinek, amennyiben azok írásban lemondanak a kártya révén elnyert
választási jogról.

8- A kártya elnyerésének ténye jegyz könyvi bejegyzésre került, ami azt jelenti, hogy az Els bbségi
kártya esetleges kés bbi elvesztésével az asztalválasztás joga nem veszik el.

9- A szakosított piacok (Virágpiac, Gombapiac) számára fenntartott helyeken más termékek árusítását
a piac fenntartója nem engedélyezi. Ezeket az asztalokat tehát kizárólag azok a bérl k választhatják,
akik eddig is virág-, illetve gomba árusításával foglalkoztak.

10- Az Els bbségi kártyák felhasználásával lebonyolított bérletváltást követ en megmaradt szabad
asztalok bérleteztetése a korábbról ismert módon történik.

Szeged, 2009.12.14.

Pusztai Lajos
ügyvezet  igazgató


