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Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012.(VI.29.) rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozásáról.

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 6. (4) bekezdés, valamint 12.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja meg:

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ágfalva település közigazgatási területén a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó üzletben folytatott vendéglátó kereskedelmi tevékenységre,
valamint a vendéglátó tevékenységet folytató kereskedőre.

(2) A rendelet szabályait alkalmazni kell a vendéglátóhelyeken mind a teljesen nyilvános,
mind a zártkörű rendezvények esetében.

2.§

(1) A képviselő-testület vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartás rendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Hétfő: 24.00 órától kedd 06.00 óráig zárva
Kedd. 24.00 órától szerda 06.00 óráig zárva
Szerda: 24.00 órától csütörtök 06.00 óráig zárva
Csütörtök: 24.00 órától péntek 06.00 óráig zárva
Szombat: 02.00 órától szombat 06.00 óráig zárva
Vasárnap: 02.00 órától vasárnap 06.00 óráig zárva.
Vasárnap 24.00 órától hétfő 06.00 óráig zárva

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott korlátozás nem vonatkozik
a) a zártkörű családi rendezvény (pl. lakodalom) tartására,
b) az önkormányzat és intézményeinek rendezvényeire.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozások nem vonatkozik a Szilveszter,
Húsvét, Falunap, Búcsú rendezvényeken folytatott vendéglátó kereskedelmi
tevékenységre.

(4) A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott éjszakai nyitvatartási rendtől alkalmi zártkörű
rendezvények tartása esetén el lehet térni. Ennek feltétele, hogy azt legalább hét
nappal rendezvény tartása előtt az üzlet üzemeltetőjének és a rendezvény résztvevő
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képviselőjének közösen be kell jelentenie a polgármesternek a rendelet 1. számú
melléklete szerinti nyomtatványon.

(5) A vendéglátó üzletben illetve rendezvényi vendéglátáskor a kereskedőnek
gondoskodnia kell arról, hogy 24.00 óra után zeneszolgáltatás, műsoros előadás,
tánctevékenység kizárólag zárt helyiségekben, zárt nyílászárók mellett történjen, a
mindenkori hatályos zaj- és rezgésvédelmi határértékek betartása mellett. Tilos a
vendéglátó üzlethez tartozó kerthelyiségben, előkertben, teraszon vagy parkolóban
24.00 óra után hangosító berendezést üzemeltetni.

3.§

(1) Ezen rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az üzlet tulajdonosa, bérlője, üzemeltetője az eltérő nyitvatartási rendű üzlete
működését köteles e rendelet hatályba lépésétől számított 10 munkanapon belül a
rendeletben előírtakhoz igazítani és az így esetlegesen megváltozott nyitvatartási
idejében bekövetkezető változást 5 munkanapon belül írásban bejelenteni a jegyzőnek.

(3) Ezen rendeletben foglaltak be nem tartása külön jogszabályban foglalt
következményekkel jár a mulasztókra nézve.

Gaál István Szováti Júlia
polgármester mb. jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. június 29-én.

Szováti Júlia
mb. jegyző
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1. számú Melléklet a 13/2012. (VI.29.) rendelethez

BEJELENTÉS ALKALMI ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNYRŐL

1. Üzlet megnevezése: ………………………………………………………………………

2. Üzemeltető neve: …………………………………………………………………………

    Lakcíme: ………………………………………………………………………………….

3. Működési engedély száma: ………………………………………………………………

4. A rendezvény megnevezése: …………………………………………………………….

5. A rendezvényben érintett személyek képviselőjének

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

    lakcíme. …………………………………………………………………………………….

6. A rendezvény tervezett
    dátuma: …………………………………………………………………………………….

    időtartama: …………………………………………………………………………………

Ágfalva, ………………………………………….

………………………………………..          ………………………………….
aláírás                                                              aláírás


