Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18 /2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről

Arnót község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. Törvény 12. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya Arnót község közigazgatási területén található, a kereskedelemről
szóló és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, működési engedéllyel rendelkező
vendéglátó ipari egységet üzemeltető kereskedőkre illetve kiskereskedelmi és
vendéglátó üzletekre (továbbiakban: üzletek) terjed ki.
(2) E rendelet nem terjed ki:
a) Arnót Község Önkormányzata által szervezett rendezvényekre,
b) az önkormányzat intézményei területén tartott rendezvényekre,
c) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényekre.
2. Értelmező rendelkezések
2.§. Jelen rendelet alkalmazásában:
a) vendéglátó üzlet: kereskedelmi vendéglátóhely, melegkonyhás vendéglátóhely, cukrászda,
italüzlet, vendéglátóhely (pl. ételbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, fagylaltozó,
valamint éjszaki bár, ill. bármilyen intézményben működő nyílt árusítású vendéglátóhely)
b) éjszakai nyitva tartás: 22 óra és 6 óra közötti nyitvatartási idő
3. A vendéglátó üzletek nyitva tartásának rendje
3.§ (1) 1 Arnót község közigazgatási területén működő üzletek
a) hétfő, kedd, szerda, csütörtök, vasárnap napokon éjszaka 21 óra és reggel 06 óra
között
b) péntek, szombat, 22 óra és 06 óra között
nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyitva tartási rendtől alkalmi rendezvények
tartása esetén el lehet térni – az 1. sz. mellékletben előirt bejelentés alapján –
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Módosítva a 13/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet 1 §-a alapján

legfeljebb üzletenként évi 2 alkalommal megtartott rendezvény idejére.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt bejelentést a jegyzőhöz kell benyújtani a
rendezvény napját megelőzően legalább 8 nappal
(4) A bejelentést a jegyző 5 napon belül záradékolja. A jegyző a
záradékolást megtagadja, ha az üzlet működésével kapcsolatos lakossági panasz
bejelentés volt vagy más egyéb okból hatósági eljárás folyt egy éven belül.
4. Záró rendelkezések
4.§. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kelt: Arnót, 2014. november 11.

dr. Üveges István
polgármester

Bodnár Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2014. november 12
Bodnár Katalin
jegyző

1.sz. melléklet
Bejelentés a kereskedelmi egység nyitvatartási rendjétől történő eltéréshez
Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete
rendeletének 3. §. (3) bekezdése alapján:

18/2014.(XI.12.) önkormányzati

Kereskedő megnevezése: ………………………………………………………………….
Székhelye:…………………………………………………………………………………..
Az üzlet nyilvántartási száma: ……………………………………………………………..
Az üzlet címe: ……………………………………………………………………………..
Bejelentem a nyitvatartási időn túl a helyi rendelet értelmében a nyitvatartási idő
meghosszabbítását …………………………..napjától …………………………napjáig
………………….. óráig.
Az alkalmi rendezvény megnevezése:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
A r n ó t, ……………………………………

ZÁRADÉK:
Arnót Község Jegyzője
Ügyiratszám: ………….…./………
A bejelentést tudomásul veszem.
A r n ó t, ……………………………….
…………………………………………
jegyző

……………………………………
kereskedő

