
          

Nagyvenyim Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

12/2009.(IX.30.)1 önkormányzati rendelettel módosított 

 

5/2008. (VII.15.) számú rendelete 

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 

 

 

Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő- testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi 

CLXIV törvény 12.§ (5) bekezdése felhatalmazása alapján az üzletek éjszakai nyitva 

tartásának szabályozására, a helyi sajátosságok figyelembevételével, a lakók egészséges 

életkörülményinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§. E rendelet hatálya Nagyvenyim község közigazgatási területére terjed ki. 

 

 

Értelmező rendelkezések 

 

 

2.§.a.) kereskedelmi szolgáltatás: a termékek értékesítését elősegítő vagy az értékesítéssel 

összefüggő szolgáltatások üzletszerű nyújtása, így különösen a termékek kölcsönzése, 

kiskereskedelem keretében értékesített fogyasztási cikkek javítása 

 

b.) kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, kereskedelmi 

ügynöki tevékenység, vendéglátás, turisztikai tevékenység üzletszerű végzése, 

kereskedelmi szolgáltatás nyújtására, amelybe beleértendő a vásárolt termékek és 

kereskedelmi szolgáltatások gazdasági tevékenység keretében történő értékesítése, 

házhoz szállítása. 

 

c.) Üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, 

tartós használatra készült, rendszeres (állandóan vagy ideiglenes jelleggel ) nyitva 

tartó kis és nagykereskedelmi, jármű és üzemanyag- kereskedelmi és vendéglátó, 

szálláshely szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító – 

szolgáltató értékesítőhely, ideértve a lakástól vagy lakóingatlantól műszakilag el nem 

különíthető , fogyasztási cikk javító szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, 

a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott értékesítést folytató helyet. Valamint a 

különböző intézményekben, munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket és 

csomagküldő kereskedésnek vevőszolgálat céljából működtetett helyiségét: 

 

d.) Vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok, jellemzően helyben 

fogyasztás céljából történő eladása, az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb 

tevékenység, továbbá munkahelyen, valamint az oktatási és nevelési intézményekben 

bármely formában üzletszerűen történő étkeztetés. 

 

 

Az üzletek éjszakai zárva tartásának rendje 

                                                 
1 12/2009.(IX.30.) rendelet hatályba lépett: 2009. október 1. napján.  



 

3.§. A képviselő-testület az üzletek éjszakai zárva tartási idejét, a lakókörnyezet érdekeit 

figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg: 

-  2  - 

 

  a.) vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napokon 22 órától 06 óráig 

  b.) péntek és szombat napokon 24 órától  06 óráig, 

  c.) ünnepnapokon és azt megelőző napon 24 órától 06 óráig. 

 

4.§. E rendelet hatályba lépését követően a kiadásra kerülő működési engedéllyel

 egyidejűleg az üzlet nyitva tartási idejét e rendelet alapján állapítja meg a kereskedő. 

 

5.§.(1) Zártkörű rendezvény esetén a 3.§-ban meghatározott éjszakai zárva  tartási idő alól az 

üzlet részére felmentés adható, ha a rendezvényt legalább 5 nappal előbb a Rendelet 

1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon2 írásban bejelenti,  meghatározva a

 rendezvény jellegét és idejét. 

 

(2) A képviselő-testület az üzletek zárva tartási ideje alóli felmentéssel kapcsolatos 

határkörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 

 

(3) Nem adható felmentés, ha az üzlet éjszakai zárva tartása a kereskedelemről szóló 

2005. évi CLXIV törvény 6.§.(5)  bekezdése alapján került elrendelésre. 

 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

6.§. Amennyiben a kereskedő a kereskedelmi tevékenység folytatásához előírt 

kötelezettségeinek nem tesz eleget: az ellenőrzésre jogosult hatóság a külön 

jogszabályokban megállapított jogkövetkezményeket alkalmaz és a külön 

jogszabályban meghatározott mértékű bírságot szabhat ki. 

 

7.§.(1) E rendelet   kihirdetése napján  lép hatályba. 

 

      (2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti  az üzletek éjszakai nyitva  

tartásának rendjéről  15/2007. (XII.20.) számú rendelet. 

 

 

 

 

/: Rauf Pál :/                                                                                 /: Komjátiné Mádl Margit :/ 

polgármester                                                                                       címzetes főjegyző 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
2 Beiktatta a 12/2009.(IX.30.) rendelet, hatályos: 2009. október 1. napjától.  



1. sz. melléklet  

Az üzletek  éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 

5/2008. (VII.15.) rendelethez3 

 

Bejelentés az üzlet éjszakai zárva  tartási idő alóli felmentéséhez 

 

 

 

Az üzlet  (vagy cég) neve: ……………………………………………………………………... 

Lakcíme, székhelye: ……………………………………………………………………………….. 

A bejelentő neve, lakcíme  és telefonszáma: 

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

A rendezvény napja: 

………………………………………………………...…………………... 

A  rendezvény megnevezése:………………………………………………………………………... 

A  zárva tartási idő alóli felmentés időtartama:  

………………év……………………………..hó………………..nap ……….órától 

………………év……………………………..hó………………..nap ……… óráig. 

Nagyvenyim, …………………… 

 

 

       

 ………………………………………. 

 

         kérelmező aláírása” 

 

 

 

Zárva tartás alóli felmentés 

 

Nagyvenyim Község Polgármestere az üzletek  éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 5/2008. 

(VII.15.) rendelet 5.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a bejelentésben foglaltakhoz 

hozzájárulok. 
 

 

 
Nagyvenyim, 2009. ……. 

/: Rauf Pál :/                                                                                 

polgármester                                                                                        

 

 

 

                                                 
3 Beiktatta a 12/2009.(IX.30.) rendelet, hatályos 2009. október 1. napjától.  


