Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő – testületének
16/2013 (XII.06.) önkormányzati rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói
hatáskörében, tekintettel Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényre (továbbiakban: Mötv.), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv.
(továbbiakban: Kertv.) 6. §. (4) bekezdésében és a 12. §. (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Általános rendelkezések
A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek biztosítják és érvényre juttatják
Tiszakürt Község lakóinak és a településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak az egészséges
életkörülményekhez és pihenéshez való jogát. Egyúttal meghatározzák a vendéglátó üzletek
éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság nyugalomhoz, különösen az éjszakai
(22:00-06:00 óra között) pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítását.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszakürt település közigazgatási területén a Kertv., valamint a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Ker.) hatálya alá tartozó üzletben folytatott vendéglátó kereskedelmi
tevékenységre, rendezvényi vendéglátó kereskedelmi tevékenységre, valamint a vendéglátó
kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedőre (továbbiakban: kereskedő).
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki Tiszakürt Község Önkormányzata által szervezett
rendezvényekre és az önkormányzat intézményei területén tartott rendezvényekre.
3. §
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
a) üzlet: a kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve
önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás,
tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
b) vendéglátás: a kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás
céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató
tevékenységet is;
c) rendezvényi vendéglátás: a b) pont szerinti kereskedelmi tevékenységet, a kereskedő,
szerződéses megegyezés alapján, a megrendelő által meghatározott helyen, eseti alkalommal
végzi (pl. parti - szerviz);
d) alkalmi rendezvény: az olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más
alkalmakból szervezett rendezvény – ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a

bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat -, amelyen
nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként
kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a
megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve
italszolgáltatást;
e) éjszakai nyitva tartás: 22:00 óra és másnap 06:00 óra közötti nyitvatartási idő;
4. §
Az éjszakai nyitva tartás korlátozása
(1) A rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzletek vasárnaptól csütörtökig 22:00 óra és az
azt követő nap 06:00 óra, péntektől szombatig 24:00 óra és az azt követő nap 06:00 óra között
– a (2) bekezdésben szabályozottak kivételével nem tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben előírt nyitvatartási rendtől havonta egy alkalommal eltérhet a
kereskedő, és 24:00 óra helyett 03:00 óráig tarthat nyitva. Amennyiben az eltérő nyitva tartást
havi rendszerességgel kívánja igénybe venni a kereskedő, abban az esetben jelen rendelet 6. §
(3) bekezdés szerint köteles eljárni. Amennyiben alkalomszerűen kívánja igénybe venni a
kereskedő az eltérő nyitva tartást 5 nappal korábban köteles a hatóságnak e célra
rendszeresített 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon, írásban bejelenteni. Ezen felül
csak alkalmi rendezvényeken, eseti jelleggel és külön engedély birtokában jogosult a
kereskedő eltérni.
(3) A vendéglátó üzletekben illetve rendezvényi vendéglátáskor a kereskedőnek
gondoskodnia kell arról, hogy 22:00 óra után zeneszolgáltatás, műsoros előadás,
tánctevékenység kizárólag zárt helyiségben, zárt nyílászárók mellett történjen, a mindenkor
hatályos zaj- és rezgésvédelmi határértékek betartása mellett.
(4) Tilos a vendéglátó üzlethez tartozó kerthelyiségben, előkertben, teraszon vagy parkolóban,
nyitott autóban 22:00 óra után hangosító berendezést üzemeltetni.
(5) Tárgyév december 31. napján 22:00 órától a tárgyévet követő év január 1. napján 06:00
óráig – a vendéglátó üzlet által meghatározott nyitvatartási időben – nyitva tarthatnak e
rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzletek.
5. §
Az engedélyezésre irányuló eljárás
(1) A kérelemre induló, illetékköteles engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) A kérelmet a kereskedőnek az alkalmi rendezvény esedékesség előtt legkésőbb 15 nappal
Tiszakürt Község Polgármesterénél e célra rendszeresített 2. sz. melléklet szerinti
formanyomtatványon, írásban kell előterjeszteni. Az általános tételű eljárási illetéket a Hivatal
házi pénztárába kell befizetni.
(3) Az engedélyben foglalt előírások betartásáért a vendéglátó üzletet üzemeltető illetve a
rendezvényi vendéglátást biztosító kereskedő felel.

6. §
Záró és hatályba léptető rendelkezések
(1) E rendelet 2013. december 6. napján lép hatályba.
(2) Az e rendelet rendelkezéseit a már működő vendéglátó üzletek esetében is alkalmazni kell.
(3) A vendéglátó üzleteket üzemeltető kereskedők kötelesek a nyitvatartási rendjüket e
rendelet előírásaihoz igazítani, és azt Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének,
mint kereskedelmi hatóságnak – a Ker. előírásai szerint – a hatálybalépését követő 8 napon
belül a 3. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon, írásban bejelenteni.

Tálas László sk.
polgármester

Keresztes Anita sk.
jegyző

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.

