
Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (V. 8.) rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartásáról

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005.
évi CLXIV. Törvény 6. §. (4) bekezdésében és a 12. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

(1) E rendelet hatálya Érsekvadkert Község közigazgatási területén működő, 22 óra után is
nyitva tartó kiskereskedelmi és vendéglátó üzletekre (továbbiakban: üzletek) terjed ki.
(2) E rendelet hatály alá nem tartoznak Érsekvadkert Község Önkormányzata által szervezett
rendezvények és az önkormányzat intézményei területén tartott rendezvények.

2.§.

E rendelet alkalmazásában:
1./ Kiskereskedelmi tevékenység: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Tv. 2. §. 13.
pontja szerint. 
2./ Üzlet : a kereskedelemről szóló  2005. évi CLXIV. Tv. 2. §. 27. pontja szerint. 
3./ Szálláshely: a kereskedelemről szóló  2005. évi CLXIV. Tv. 2. §. 22. pontja szerint. 
4./ Vendéglátás: a kereskedelemről szóló  2005. évi CLXIV. Tv. 2. §. 30. pontja szerint. 

3.§.

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje

(1) Érsekvadkert Község közigazgatási területén működő üzletek

a.) Hétfőtől  - csütörtökig 22.00 – 4.30 óra között          
b.) Péntek 24.00 – 4.30 óra között       
c.) Szombat 02.00 – 4.30 óra között       
d.) Vasárnap 22.00 – 4.30 óra között       

nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik:
- kereskedelmi szálláshelyekre,
- lakodalmak, esküvők helyszíneire,

(3) A tilalom alól mentes nap december 31.  

(4)  Közterületen  megtartott  rendezvények  (pl.  utcabál,  szüreti  bál)  –  az  önkormányzati
rendezvények kivételével – kizárólag pénteken és szombaton  9.00 óra és 02.00 óra között
rendezhetők meg.



(5) Zenés rendezvény csak a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. Korm. Rendelet rendelkezéseinek betartásával tartható.

4.§.

(1) E rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.
(2) A vendéglátó egység tulajdonosa, bérlője, üzemeltetője az eltérő nyitvatartási rendű

üzletek működését e rendelet hatályba lépésétől számított 8 napon belül a rendeletben
foglaltakhoz köteles igazítani,  és az esetlegesen megváltozott  nyitvatartási  idejében
bekövetkezett változást a jegyzőnél bejelenteni. 

(3) E  rendelet  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  Tanács
2006/123/Ök.  Irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik. A kihirdetés módját az
     Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 50.§.(2) bekezdése határozza
     meg.

Érsekvadkert, 2013. április 30.

Dr. Kovácsné Nagy Mária                                                                Kőhalmi Erika
polgármester                                                                                       jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:
Érsekvadkert, 2013. május 8.

        Kőhalmi Erika     
                           jegyző
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