Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
25/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1.§

a kereskedelemrıl szóló 2005. évi
felhatalmazás alapján, a helyi
§ (1) bekezdésében meghatározott

A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek biztosítják Kenderes város
lakóinak és a településen ideiglenesen tartózkodóknak az egészséges
életkörülményekhez és a pihenéshez való jogát, meghatározva a településen mőködı
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét.
A rendelet hatálya

2.§

E rendelet hatálya azokra a Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén
mőködı, bejelentés köteles, illetve üzleti mőködési engedéllyel rendelkezı
vendéglátó és élelmiszer kereskedelmi tevékenységet folytató üzletekre terjed ki,
melyek forgalmazzák a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 3.§ (2) bekezdésének b.), c.),
d.), e.), f.) pontjában foglalt termékeket.

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje
3.§ (1) A vendéglátó és élelmiszer üzletek 22.00 óra és 05.00 óra között nem tarthatnak
nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott korlátozás
a.) a melegkonyhás vendéglátóhelyekre,
b.) az üzemanyagtöltı állomáson lévı üzletre,
c.) a Sport Bisztró parkolójánál lévı vendéglátó és élelmiszer kereskedelmi
tevékenységet folytató üzletekre nem terjed ki.
4.§(1) A 3.§-ban meghatározott éjszakai nyitvatartási rendtıl eltérı nyitva tartás eseti
jelleggel, egy üzlet vonatkozásában havonta legfeljebb egy alkalommal
engedélyezhetı.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott havi egy alkalomba január 1. és december 31. napja
nem számítandó be. Ezeken a napokon az üzletek a kereskedı által meghatározott
nyitvatartási idıvel üzemelhetnek, melyet az Önkormányzat Jegyzıjének elızetesen,
írásban be kell jelenteni, a külön jogszabályban meghatározottak szerint.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás az üzletben rendezendı nyílt és zártkörő
rendezvényekre egyformán vonatkozik.
(4) Az éjszakai nyitvatartási rendtıl eltérı nyitva tartást az Önkormányzat Polgármestere
engedélyezi, az alábbi feltételek együttes megléte esetén:
a.) az üzlet üzemeltetıje az eltérı nyitvatartási rendő napot, az e rendelet 1. számú
mellékletét képezı nyomtatványon, vagy ezzel megegyezı tartalommal, írásban
jelentette be,
b.) a kérelmet legalább 8 nappal az eltérı nyitva tartási rendő nap elıtt benyújtotta,
c.) nyilatkozatával igazolja, hogy az eltérı nyitva tartású napon tartott rendezvényt
bejelentette a Karcag Városi Rendırkapitányságon,
d.) a kérelmezı a kérelemhez csatolja az I. fokú Környezetvédelmi Hatóság
határozatát, mely szerint az üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek.
(5) A kérelemrıl elsı fokon Kenderes Város Polgármestere, másodfokon Kenderes Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt.
5.§

A 3.§ (1) bekezdésében meghatározott nyitvatartási idıvel ellentétes mőködés esetén
az Önkormányzat Jegyzıje szabálysértési eljárást kezdeményez az üzlet
üzemeltetıjével szemben, az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.28.)
Korm. rendelet 76.§ (1) bekezdésében foglalt, az üzletek nyitva tartási idejével
kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek megszegése szabálysértés elkövetése miatt.
Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 24-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének az üzletek
éjszakai nyitva tartási rendjérıl szóló 26/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelete.

Kenderes, 2011. szeptember 15.

(:Pádár Lászlóné.)
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetıtábláján 2011.

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyzı

hó

napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyzı

3

Kérelem
eltérı nyitva tartású nap engedélyezésére
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjérıl szóló …. számú rendeletének 4.§ (4) bekezdésére való hivatkozással, a rendeletben
szabályozottaktól eltérı nyitva tartás engedélyezését kérem!
1. Az üzlet elnevezése:……………………………………………………….
2. Az üzlet címe: …………………………………………………………….
3. Az üzemeltetı neve: ………………………………………………………
4. Székhelyének címe: ……………………………………………………….
5. Az üzletre kiadott mőködési engedély száma: ……………………………
6. Az eltérı nyitva tartású nap idıpontja: …….év………………..hó……nap
………órától, ………………..hó …………nap ………óráig
7. Az arra a napra tervezett rendezvény jellege:


Zenés táncos rendezvény



Mősoros elıadás



Lakodalom



Egyéb:…………………………………………………………………..

8. A rendezvény:

Nyitott

Zártkörő

(Megfelelı aláhúzandó!)
9. A rendezvény lebonyolításáért felelıs személy neve:
……………………………………………………………………………..
10. Nyilatkozom, hogy az eltérı nyitva tartású napot (a rendezvényt) a Rendırségen
írásban bejelentettem.
11. Kérelmemhez csatolom az I. fokú Környezetvédelmi Hatóság határozatát, mely szerint
az üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
kormányrendeletben foglalt követelményeknek.
Kenderes, 200…… év ………………………hó………nap
……………………………………………….
kérelmezı aláírása
Az üzlet eltérı nyitva tartását engedélyezem!
Kenderes, 200…… év ……………………….hó ……..nap

………………………………………………
polgármester.

