
 

 

1. sz. melléklet 
 

Bejelentés nyitvatartási rendtől havonta egy alkalommal történő eltéréstől 

 

 

Alulírott……………………………………………………………………………………,……

……………………út……………………szám  alatti székhelyű kereskedő bejelentem, hogy 

a(z) …………./ ………….iktatószámú, valamint ……………./……………..nyilvántartási 

számú, ………………….…………………elnevezésű üzletem Tiszakürt Község 

Önkormányzat Képviselő – testületének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

szóló…../2013 (…….) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés szerint 

201…..év…………………hó………….napon az üzlet nyitvatartási rendje helyett 03:00 óráig 

tart nyitva.   

 

 

Tiszakürt, 201……….év………………hó………..nap 

 

 

…………………………………. 

 Kereskedő aláírása 

 Bélyegző lenyomata 

 

 

 

 

Tájékoztatás: 

1.)  Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő – testületének a vendéglátó üzletek éjszakai 

nyitvatartási rendjéről szóló 16/2013 (XII.06.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés 

értelmében rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzletek 22:00 óra és az azt követő nap 

06:00 óra közötti nyitvatartási rendtől havonta egy alkalommal eltérhet a kereskedő, és 24:00 

óra helyett 03:00 óráig tarthat nyitva, melyet 5 nappal korábban köteles a hatóságnak 

bejelenteni.. 

2.) A bejelentés mellé a kereskedő csatolni köteles a Rendőrség által kiállított igazolást arról, 

hogy a megrendezésre kerülő rendezvényt kérelmező írásban bejelentette a Rendőrség felé, a 

Rendőrség azt tudomásul vette. 



2. sz. melléklet 

 

Kérelem 

Vendéglátó egységek éjszakai, alkalmi nyitva tartásához 

 

 

Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………… 

Kérelmező címe:  ……………………………………………………………………………… 

Kérelmező telefonszáma: ……………………………………………………………………... 

A vendéglátó egység neve és címe: …………………………………………………………… 

A vendéglátó egység nyilvántartási száma: …………………………………………………… 

Az éjszakai, alkalmi nyitva tartás ideje: ………………………………………………………. 

Az éjszakai, alkalmi nyitva tartás iránti kérelem benyújtásának indokolása: 

...…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kelt: Tiszakürt, ……….……..év, ………………hónap …… nap. 

 

 

…………………………………… 

  Kérelmező aláírása 

  Bélyegző lenyomata 

Tájékoztatás: 

1.)  A kérelmet a rendezvény napját megelőzően legkésőbb 15 nappal korábban kell 

benyújtani a polgármesterhez. 

2.) A kérelem mellé csatolni köteles a Rendőrség által kiállított igazolást arról, hogy a 

megrendezésre kerülő rendezvényt kérelmező írásban bejelentette a Rendőrség felé, a 

Rendőrség azt tudomásul vette. 

 

 

Záradék: 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő – testületének a vendéglátó üzletek éjszakai 

nyitvatartási rendjéről szóló XX/2013. (XXXX.) számú rendelete alapján a nyitva tartást 

engedélyezem. 

 

Kelt: …………..év, ………………hónap …… nap. 

 

 

 

……………………… 



3. sz. melléklet 
 

Bejelentés nyitvatartási idő módosításáról 

 

 

Alulírott……………………………………………………………………………………,……

……………………út……………………szám  alatti székhelyű kereskedő bejelentem, hogy 

a(z) …………./ ………….iktatószámú, valamint ……………./……………..nyilvántartási 

számú, ………………….…………………elnevezésű üzletem nyitvatartási idejét 

201…..év…………………hó………….napjától, az alábbiak szerint módosítani kívánom: 

Hétfő: …………………………………….. 

Kedd: …………………………………….. 

Szerda: …………………………………… 

Csütörtök: ………………………………... 

Péntek:  …………………………………... 

Szombat: …………………………………. 

Vasárnap: ………………………………… 

 

 

Tiszakürt, 201……….év………………hó………..nap 

 

 

…………………………………. 

 Kereskedő aláírása 

 Bélyegző lenyomata 

 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 

Kormányrendelet 10.§ (1) bek. értelmében a kereskedő a nyitvatartási idő változását, az azt 

megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

 


