
Társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezet 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020.(…....) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 17/2010.(XII.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 2005. évi 

CLXIV. törvény 6.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 17/2010.(XII.16.) önkormányzati 

rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5. § (1) A 4.§ (3) bekezdésében foglalt kérelmet e rendelet 1. mellékletét képező 

formanyomtatványon kell benyújtani a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai 

Kirendeltségére, az alkalmi rendezvény esedékessége előtt legkésőbb 15 munkanappal. 

 

(2) Az engedély akkor adható meg, ha a vendéglátó kereskedelmi tevékenységet folytató 

kereskedő vállalja, hogy a rendezvény ideje alatt folyamatosan biztosítja a lakosság nyugalmát, 

és a korábban engedélyezett eseti rendezvények során a lakosság nyugalmát, pihenéséhez való 

jogát nem sértette. 

 

(3) Az engedélyezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

2. § Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 17/2010.(XII.16.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

  Ujlaki Béla                                          Dr. Szabó Zoltán 

 Polgármester                Jegyző 

 

 

Kihirdetés napja: 

 

 

            Bogdánné Lengyel Marianna 

                 Aljegyző  



1. melléklet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 17/2010.(XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2020.(…) önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 17/2010.(XII.16.) 

önkormányzati rendelethez” 

 

 

Kérelem 

egyedi nyitvatartási rend engedélyezésére 

 

 

Az üzemeltető neve: …………………………………………………………….…………….. 

Az üzemeltető székhelye: …………………………………………………….……………….. 

Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………….…………….. 

Kapcsolattartó elérhetősége: ……………………………………………………...…………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………………...… 

E-mail: …………………………………………………………………………….…………… 

Az üzlet neve: ………………………………………………………………………………….. 

Az üzlet címe: ……………………………………………………………....………………….. 

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: …..……………. 

A rendezvény időpontja: 20……… év …………..hó …….. nap, 

kezdete: ……….. óra, befejezése ……………. óra 

jellege, megnevezése:…………………………………………………………………………… 

 

Nyilatkozom, hogy a rendezvény ideje alatt folyamatosan biztosítom a lakosság nyugalmát. 

Kérelemhez mellékelem az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot. 

Alacska, …………………………….. 

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

                                                                                                             Üzemeltető 

Általános indokolás 

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy az 

üzletek nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet 

érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg. Ugyanezen § (4) bekezdése 

felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testületének arra, hogy a helyi 

sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai (22:00 óra és 6:00 óra között) nyitvatartási 

rendjét rendeletben szabályozza. 

Főszabály szerint tehát a kereskedő határozza meg üzletének nyitvatartási idejét, amennyiben 

azonban az önkormányzat él rendeletalkotási jogával - vagyis korlátozza az éjszakai 

nyitvatartást -, akkor a kereskedő (vendéglátó) köteles az erre vonatkozó rendelkezéseket 

betartani. 



 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete élt rendeletalkotási jogával és megalkotta 

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 17/2010.(XII.16.) önkormányzati 

rendeletet. 

A módosítás a fő szabályokat nem érinti, csak az engedélyezésre irányuló eljárás szabályait 

pontosítja. 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ (1) A kérelem formáját, benyújtásának helyét, idejét szabályozza.(Helyének megnevezése 

változott!). 

(2) Változást nem tartalmaz. 

(3) Az engedélyezési eljárásban alkalmazandó törvényt határozza meg (amely változott). 

 

2.§ Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

A rendelet-tervezetekkel kapcsolatos véleményüket az alacska@alacska.hu e-mail címre 

küldhetik meg, 2020. szeptember 15-től 2020. szeptember 22-ig. 

 

 

Bogdánné Lengyel Marianna 

     Aljegyző 

mailto:alacska@alacska.hu

