Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(VII.13.) Ör.
számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről egységes
szerkezetben az azt módosító 11/2007. (VII. 31.) Ör. rendelettel
Zsombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése és a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6.§ (4) bekezdése, valamint 12.§ (5)
bekezdése által biztosított jogkörében eljárva az üzletek éjszakai nyitvatartásáról az alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§ A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek biztosítják és érvényre juttatják
Zsombó község lakóinak-, és a településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak az egészséges
életkörülményekhez és pihenéshez való jogát, és egyúttal meghatározzák a településen
működő üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét.
2.§ (1) E rendelet hatálya a Zsombó Község Önkormányzatának közigazgatási területén
folytatott kereskedelmi, üzleti, vásári és vendéglátóipari tevékenységekre és azok folytatóira
terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a lakossági közszolgáltatások szolgáltatóira, az
üzemanyag-kiskereskedelemre (TEÁOR
50.5),
az
élelmiszer jellegű
vegyes
kiskereskedelemre (TEÁOR 52.11), valamint az egyéb élelmiszer kiskereskedelemre
(TEÁOR 52.27).
(3) Jelen rendelet alkalmazásakor a pénteki nyitvatartási rend irányadó a munkaszüneti,
ünnep- és pihenőnapokat megelőző napokra.
Értelmező rendelkezések
3.§ a) éjszakai nyitva tartás: este 22 óra és reggel 6 óra közötti nyitvatartási idő,
b) üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós
használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és
nagykereskedelmi, jármű- és üzemanyag-kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató,
idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító-szolgáltató értékesítő hely, ideértve
a lakástól vagy lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető, fogyasztási cikk javítószolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott,
értékesítést folytató helyet, valamint a különböző intézményekben, munkahelyeken üzemelő
értékesítő helyeket és a csomagküldő kereskedésnek vevőszolgálat céljából működtetett
helyiségét;
c) vásár: olyan országos vagy helyi jellegű, általában időszaki vagy szakjellegű értékesítési
forma, amelynek keretében a termékeket, szolgáltatásokat rendszerint nyílt területen,
kirakodással értékesítik;
d) vendéglátás: kész vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából
történő eladása, az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenység, továbbá a
munkahelyen, valamint az oktatási és nevelési intézményekben bármely formában üzletszerűen
történő étkeztetés.

Az éjszakai nyitvatartás általános szabályai
4.§ Zsombó Község Önkormányzatának közigazgatási területén az üzletetek (kereskedelmi-,
üzleti-, vásári- és vendéglátóipari egységek) éjszakai nyitvatartási rendjét a képviselő testület
az alábbiak szerint határozza meg:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

éjjel 22 órától reggel 6 óráig zárva
éjjel 22 órától reggel 6 óráig zárva
éjjel 22 órától reggel 6 óráig zárva
éjjel 22 órától reggel 6 óráig zárva
éjjel 24 órától reggel 6 óráig zárva
éjjel 24 órától reggel 6 óráig zárva
éjjel 22 órától reggel 6 óráig zárva

5.§ A 4.§-ban meghatározott nyitvatartási idővel ellentétes működés esetén a kereskedelmi
hatóság az üzlet ideiglenes bezáratásáról, azonnali bezáratásáról, az éjszakai nyitva tartás
korlátozásáról, éjszakai kötelező zárva tartási időszak megállapításáról, illetve a működési
engedély visszavonásáról külön jogszabályban foglaltak szerinti határozatában dönt, amely
határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható;
6.§ (1) A 4.§-ban meghatározott éjszakai nyitvatartási rendtől eltérő nyitva tartás eseti
jelleggel, egy üzlet vonatkozásában évente legfeljebb háromszor engedélyezhető, az alábbi
feltételekkel:
a) az üzlet tulajdonosa, bérlője, üzemeltetője az eltérő nyitvatartási rendű nap előtt 3
munkanappal bejelenti azt a Polgármesteri Hivatalban, továbbá
b) magánrendezvény esetén csatolja az üzletétől számított 50 méteres körzet
ingatlantulajdonosainak legalább 75%-ának-, külterületen pedig a vele közvetlenül
szomszédos minden ingatlan tulajdonosának az írásbeli hozzájárulását az eseti jellegű
meghosszabbított éjszakai nyitvatartáshoz,
c) önkormányzati rendezvény esetén csatolja a jegyző írásbeli hozzájárulását az eseti jellegű
meghosszabbított éjszakai nyitvatartáshoz,
d) kérelmére leró 2200 forint általános tételű eljárási illetéket.
(2) A kérelemről első fokon a polgármester, másodfokon a képviselő-testület dönt.
Záró rendelkezések
7.§ (1) Jelen rendelet 2007 év július hó 13. napján lép életbe.
(2) Az üzlet tulajdonosa, bérlője, üzemeltetője az eltérő nyitvatartási rendű üzlete működését
köteles e rendelet hatályba lépésétől számított 8 napon belül a rendeletben előírtakhoz
igazítani, és az így esetlegesen megváltozott nyitvatartási idejében bekövetkező változást öt
munkanapon belül bejelenteni a jegyzőnek. Ennek elmaradása az 5.§-ban és külön
jogszabályban foglalt következményekkel jár a mulasztókra.
(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, helyben szokásos módon a jegyző
gondoskodik.
Gyuris Zsolt
polgármester

dr. Nagy Péter
jegyző

Kihirdetve: 2007. 08. 31.
Dr. Nagy Péter
jegyző

