
 
 
 
 
 
  

2016. augusztus 13-án ( szombaton )  
F ü l e k i  v á s á r t 

rendez 
a  „ Város Napja és a XXVI. Palóc napok “ tiszteletére. 

 
1) A vásár, amely 2016.08.12-től 2016.08.14-ig tartó háromnapos ünnepség egyik fő kísérő 

rendezvénye, a Füleki Gimnázium mögötti területen kerül megrendezésre szombaton 
augusztus 13-án. 

2) A vásár időtartama : 08,00 - 20,00. 
3) Az árusítóhelyért, amely 3 m széles, a kiszabott helyi adó nagysága: 

- vendéglátóipari termékek (frissítők, alkohol, sör, sült ill. főtt ételek stb.) árusítása 
esetén 10,00 EUR/folyóméter, 

- egyéb termékek esetén (népi- és kézművestermékeknél is) 5,00 EUR/folyóméter. 
Ha a gépjármű közvetlen az árusítóhely mellett parkol, akkor ezért a helyért is kell adót 
fizetni (5,00 EUR/folyóméter) ! 

4) Az engedélyeket a Füleki Városi Hivatal Közgazdasági és Vagyongazdálkodási Osztálya 
(földszint 12 sz. iroda) adja ki a vásár megrendezése előtti napokon munkaidőben 07.30-
16.00-ig, vagy a vásár napján a helyszínen.  

5) A jelentkezési lapok visszaküldésének határideje 2016. augusztus 11. Kérjük a tisztelt 
árusokat, hogy érdeklődésüket mielőbb jelezzék az alábbi címen : Mestský úrad, odd. 
EaMM, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. A szervező, tekintettel a rendelkezésre álló 
területek nagyságára, fenntarja a vásáron résztvevő árusok kiválasztásának jogát. Ha a 
bejelentkezett árus önhibájából nem vesz részt a rendezvényen, a befizetett adót a rendező 
nem szolgáltatja vissza.    

6) További információkat a +421 47 43 81001 mel. 115, 124 vagy +421915264290 
telefonszámokon ( Ing. Varga Zoltán ), +421949412300 (Ing. Šuvertová Helena) vagy a 
városi honlapon www.filakovo.sk valamint a következő e-mail címeken : 
zoltan.varga@filakovo.sk vagy helena.suvertova@filakovo.sk lehet beszerezni. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jelentkezési lap – visszaküldendő 
 
Név ( bejegyzett cégnév )    ……..…………………………………………………………….. 
 
Cím ( Székhely) ………………………………………………………………………………... 
 
Elérhetőség ( telefonszám, fax, e-mail) ………………………………………………………..  
 
Az árusított termék megnevezése, felsorolása : ……………………………………………….. 
 
Igényelt árusítóhely hossza ( járművel együtt) :     …………………..……….. folyóméter 
 
Villanyáram igénylése kizárólag vendéglátóipari termékek árusításánál      IGEN/NEM 
                                                                                                                        
     Aláírásommal igazolom, hogy elfogadom a „Füleki vásárra“  vonatkozó feltételeket és az erre 
kiadott vásári rendeletet, amelyek a www.filakovo.sk honlapon találhatóak és egyetértek ezekkel. 
 
 
Kelt…………………                                 Aláírás, bélyegzö :    ……………………………… 

FÜLEK VÁROS 
Városi Hivatal 
Radničná u. 25 

986 01 Fiľakovo (Fülek) 


