Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (VI.4.) önkormányzati rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló
2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének
szabályozásával a lakosság életkörülményeinek, pihenéséhez, éjszakai
nyugalmához való jogának biztosítása.
2. § (1) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel a
vendéglátó üzletek üzemeltetőire terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) szálláshely szolgáltatókra;
b) a vendéglátó üzletek tárgyév december 31. napján a tárgyévet követő év január
1. napján 06.00 óráig;
2. Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában:
a) éjszakai nyitva tartás: a 2200óra és 0600óra közötti időszakban történő nyitva
tartás;
b) panasz: a vendéglátó üzlet működésével szemben felmerülő egyedi reklamáció,
amelyben a panaszos a vendéglátó üzlet működéséből fakadó zajhatásokat, az üzlet
engedélytől eltérő nyitva tartását, vagy az üzlet környezetének tisztaságát
kifogásolja;
c) szomszédos ingatlan: az érintett ingatlannal közvetlenül határos, valamint az
azzal sarokkal érintkező, továbbá az utca átellenben lévő oldalán az érintett
ingatlannal szemben lévő belterületi lakóingatlan. Az utca másik oldalán lévő
ingatlanok közül azokat kell figyelembe venni, amelyek az utca figyelmen kívül
hagyásával a vendéglátó egység által érintett ingatlannal közvetlenül, vagy sarokkal
érintkeznének;
d) üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti üzlet;
e) vendéglátás: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti
tevékenység.

3. Az éjszakai nyitva tartás szabályai
4. § A rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzletek 2200óra és 0600óra között csak
a jelen rendelet szerint kiadott, alkalmi éjszakai nyitvatartási engedély alapján
tarthatnak nyitva.
5. § Alkalmi éjszakai nyitva tartás engedélyezéséről önkormányzati hatósági
jogkörben eljárva első fokon a jegyző dönt.
6. § Éjszakai nyitva tartás akkor engedélyezhető, ha:
a) az üzletet magában foglaló ingatlannal szomszédos lakóingatlanok tulajdonosai
többségükben ahhoz írásban hozzájárultak, és
b) az üzlet működésével összefüggésben a kérelem benyújtását megelőző három
hónapon belül megalapozott panaszt nem tettek.
7. § (1) Az éjszakai nyitvatartási engedélyt vissza kell vonni, ha a 6. § a) pontja
szerinti hozzájárulást visszavonják.
(2) Az éjszakai nyitvatartási engedély visszavonható, ha az üzlet működésével
kapcsolatban több megalapozott panasz érkezik, vagy a hivatalból lefolytatott
helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak ezt indokolják.
8. § Az alkalmi éjszakai nyitva tartás iránti engedély iránti kérelmet jelen rendelet
1. számú mellékletét képező nyomtatványon kell benyújtani.
9. § Az éjszakai nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és
az ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni.
4. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

//:Lisztmayer János://
polgármester

//: dr. Hanák Mária://
jegyző

A rendeletet 2018. június 4. napján kihirdettem.
//:dr. Hanák Mária://
jegyző

1. melléklet a 11/2018. (VI.4.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
ALKALMI ÉJSZAKAI NYITVATARTÁS ENGEDÉLYEZÉSÉRE
Kérem alkalmi éjszakai nyitva tartás engedélyezését.
Az üzemeltető neve:
............................................................................................................................
Az üzemeltető székhelye:
...................................................................................................................
Elérhetősége:
telefonszám: .................................................................................
e-mail cím: ....................................................................................
Az üzlet neve:
.............................................................................................................................
Az üzlet címe:
....................................................................................................
A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma:
………….................................................................................................................
Az alkalmi éjszakai nyitva tartás időpontja, időtartama:
......... év .................... hónap .......... nap
kezdete: ........ óra ......... perc, befejezése aznap/másnap: ........ óra ......... perc
A rendezvény jellege:
...............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
Az alkalmi nyitva tartás ideje alatt szolgáltatott zenére és annak hangerejére
vonatkozó információk (pl.: élő vagy gépi zene, a zeneszolgáltatásra használt
készülék/ek/ és hangszóró/k/ darabszáma, műszaki jellemzői stb):

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Az engedélyt postai úton kérem megküldeni / személyesen kívánom átvenni.
(megfelelő rész aláhúzandó)
Kérelmemhez mellékelem:


Az üzletet magában foglaló ingatlannal szomszédos lakóingatlanok
tulajdonosai többségének hozzájárulását;



meghatalmazást, amennyiben meghatalmazottként járok el.

Kelt.: .............év......................hónap.................nap

.....................................
üzemeltető aláírása

