
Szemely Község Önkormányzat képviselő-testületének 

11/2011. (IX.01.) számú rendelete  

az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

 

 

 

A Szemely Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§-

ában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény (a továbbiakban: 

Ötv.) 16.§ (1) bekezdés, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

Törvény 6.§ (4) és 15.§ (5) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva az 

üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitva tartásáról az alábbi rendeletet 

alkotja:  

 

 

1.§  

 

Általános rendelkezések 

   

(1) A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek biztosítják és 

érvényre juttatják Szemely község lakóinak és a településen ideiglenes 

jelleggel tartózkodóknak az egészséges életkörülményekhez és 

pihenéshez való jogát és egyúttal meghatározzák a településen működő 

üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét.  

 

 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a Szemely község közigazgatási területén a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 1-2.§-ban 

meghatározott személyekre, szolgáltatókra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.§  

 

Az üzletek és vendéglátó egységek éjszakai nyitva tartásának általános 

szabályai 

 

 

(1) Szemely község Önkormányzatának közigazgatási területén az üzletek 

éjszakai nyitvatartási rendjét a Képviselő-testült az alábbiak szerint 

határozza meg:  

Hétfő:   22.00 – 05.00 óra között zárva 

Kedd:    22.00 – 05.00 óra között zárva 

Szerda:   22.00 – 05.00 óra között zárva 

Csütörtök:  22.00 – 05.00 óra között zárva 

Péntek:   24.00 – 05.00 óra között zárva 

Szombat:   24.00 – 05.00 óra között zárva 

Vasárnap:  22.00 – 05 00 óra között zárva 

(2) Az (1)bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik az alábbi 

eseményekre és alkalmakra:  

a.) december 31. és január 1. 

b.) május 1. 

c.) augusztus 20. 

d.) Az önkormányzat és intézményeinek rendezvényei 

(3) Kérelemre vendéglátó egységenként, naptári évenként a (2) bekezdésen 

felsoroltakon kívül legfeljebb öt alkalommal az (1) bekezdésben 

meghatározott nyitva tartási időtől eltérő nyitva tartás engedélyezhető. A 

kérelmet a rendezvény napját legalább 4 munkanappal megelőzően kell 

benyújtani a polgármesterhez  - az 1. számú mellékletben szereplő 

kérelemmel - aki a kérelmet az előzetes tapasztalatok, észrevételek 

alapján megvizsgálja, engedélyezés esetén a bejelentést záradékolja.  

(4) Olyan kérelmező esetében, aki korábban kért eseti nyitva tartási idő 

hosszabbítást és közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény történt a 

rendezvénye alatt és az esemény kiváltó okaként az üzemeltetőnek 

felróható magatartás megállapításra került – melyet akár rendőrségi 

jegyzőkönyv, akár egyéb, a hatóság által az ügy érdemére vonatkozó 

döntése is alátámasztott – a polgármester kérelmét elutasíthatja.  

(5) A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott nyitva tartási idővel ellentétes 

működés esetén szabálysértési eljárás kezdeményezhető az egyes 

szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) kormányrendelet 76.§-a 

alapján.  

 

 

 

 



4.§  

 

Értelmező rendelkezések 

 

Üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 27. pontjában 

meghatározott helyiség 

 

Vendéglátó üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 30. 

pontjában meghatározott helyiség. 

 

Éjszakai nyitva tartás: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 6.§ 

(4) bekezdés közötti időtartam. 

 

Zártkörű rendezvény: minden olyan rendezvény, amely előre meghatározható 

személyek, zárt csoport részvételével zajlik valamilyen alkalom méltó 

megünneplésének céljával.  

 

 

5.§  

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, helyben szokásos módon a 

körjegyző gondoskodik.  

(3) A rendeletet a már működő üzletek esetében is alkalmazni kell. 

(4) A már működő üzletek üzemeltetőinek az üzlet nyitva tartását a 

rendelettel összhangban, a hatályba lépéstől számított 8 napon belül újra 

meg kell határozni és azt a nyilvántartásba vétel céljából a 

körjegyzőségez be kell jelenteni.  

 
Szemely, 2011.07.27. 

 

 

             Fenyvesi Árpád                                                              Szauer Tímea 

              Polgármester                                                                    körjegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2011.09.01. 
 

                     Szauer Tímea  

                                        Körjegyző 

 



1. számú melléklet 

 

Kérelem 

Vendéglátó egységek éjszakai, alkalmi nyitva tartásához 
 

Kérelmező neve:  

 

Kérelmező címe: 

 

Kérelmező telefonszáma: 

 

A vendéglátó egység neve és címe: 

 

A vendéglátó egység nyilvántartási száma: 

 

Az éjszakai, alkalmi nyitva tartás ideje: 

 

Az éjszakai, alkalmi nyitva tartás iránti kérelem benyújtásának indokolása:  

 

 

 

 

Kelt: …………..év, ………………hónap …… nap. 

        …………………………………… 

         Kérelmező aláírása 

        Bélyegző lenyomata 
  Tájékoztatás: 

1.) Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitvatartási 

rendjéről szóló 11/2011. (IX.01.) számú rendelete alapján, kérelemre vendéglátó egységenként a rendeletben megjelölt 

kivételes alkalmakon túl legfeljebb öt alkalommal a rendeletben meghatározott nyitva tartási időtől eltérő nyitva tartás 

engedélyezhető. 

2.) A kérelmet a rendezvény napját megelőző legalább 4 munkanappal megelőzően kell benyújtani a polgármesterhez.  

 

3.) A kérelem mellé csatolni köteles a Rendőrség által kiállított igazolást arról, hogy a megrendezésre kerülő rendezvényt 

kérelmező írásban bejelentette a Rendőrség felé, a Rendőrség azt tudomásul vette. (Kertvárosi Rendőrőrs, 7632 Pécs, Málomi 

út 1.) 

 

4.) Szemely Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 4/2010. (IX.17.) számú rendelete alapján, 

közterület-használati engedélyt kell beszerezni a képviselő-testülettől, vendéglátó-ipari előkert létesítésére, zenés 

rendezvények céljára, amennyiben azok a közterületet érintik. Ennek megfelelően a bérlőnek a közterület használatáért díjat 

(bérleti díjat) kell fizetnie, melyet a már hivatkozott rendelet szerint a képviselő-testület állapít meg. 

5.) Kérelmező köteles a zenés rendezvényt előre írásban bejelenteni, az azzal kapcsolatos adtaszolgáltatási lapot kitölteni és a 

felhasználási engedélyt megkérni az Artisjus Magyar Szerződi Jogvédő Iroda Egyesülettől (1016 Budapest, Mészáros u. 15-

17.). A kötelező nyomtatvány letölthető a : www.artisjus.hu weboldalról. 

 

Záradék: 

Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek és vendéglátóegységek 

éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 11/2011. (IX.01.) számú rendelete alapján a nyitva 

tartást engedélyezem. 

 

Kelt: …………..év, ………………hónap …… nap. 

         Fenyvesi Árpád  

          polgármester  

 

http://www.artisjus.hu/

