MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Záradék:
A rendelet megalkotás napja: 2016. május 31.
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 31. 15.45 órakor
A rendelet hatályba lépés napja: 2016. június 1.
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Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005.
évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában és a 12. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet célja
1.§
Az üzletek 22.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - nyitvatartási rendjének szabályozása.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Magyarcsanád Község közigazgatási területén működő
kiskereskedelmi, vendéglátó tevékenységet folytató üzletekre, beleértve a zártkörű
rendezvényeket is.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az üzemanyagtöltő állomásokon üzemeltetett
kereskedelmi és vendéglátó egységekre, amennyiben az e rendelet 4. §-ában meghatározott
feltételeknek megfelelnek.
II. fejezet
Általános nyitva tartás
3. §
(1) Az üzletek 22 óra és az azt követő nap 06 óra között, nyári időszámítás szerint 23 óra és
az azt követő nap 05 óra között – a (2) bekezdésben szabályozottak kivételével – nem
tarthatnak nyitva.
(2) Tárgyév december 31-én 22 órától a tárgyévet követő év január 1-jén 06 óráig külön
engedély nélkül nyitva tarthatnak a vendéglátó üzletek.
Eltérő nyitva tartás engedélyezése
4. §
(1) Eltérő nyitva tartást engedélyezhet a jegyző pénteki és szombati napokra – legfeljebb
04.00 óráig – annak a vendéglátást folytató üzletnek:
a) amely ellen a rendelet hatálybalépését, valamint ezt követően a kérelem benyújtását
megelőző 6 hónapon belül panaszt nem tettek, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés
során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott és
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b) az üzlet hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosainak vagy használóinak (több, mint
fele) írásban hozzájárult és
c) az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 08.00
óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról
gondoskodik.
(2) Az eltérő nyitva tartás engedélyezéséhez az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken
túl az üzemeltetőnek szakértői véleménnyel előzetesen igazolnia kell, hogy az üzletben lévő
technikai berendezések, hanghatást okozó eszközök maximális terhelés mellett sem érik el a
külön jogszabályban meghatározott, vagy veszélyes mértékű zaj szintjét, mely szintet
műsoros előadás, tánc esetén sem lehet túllépni. Amennyiben a technikai eszközök által
okozott zaj a maximális terhelés mellett meghaladja a külön jogszabályban meghatározott
megengedett zaj szintjét, az üzemeltető köteles a hangrendszerbe olyan
teljesítményszabályozó eszközt bekötni, amely a szakértő által meghatározott teljesítmény
feletti működést nem teszi lehetővé. A teljesítmény szabályozó eszközt –limitert- oly módon
kell bekötni, hogy az előírt teljesítmény meghaladásának elérése fizikailag is lehetetlen legyen
és ezt a szakértői véleménnyel igazolni kell. Amennyiben az üzletben lévő, vagy ahhoz
tartozó –funkcionálisan nem hanghatás létrehozására szolgáló –berendezések által kibocsájtott
zaj meghaladja a külön jogszabályban meghatározott mértéket, eltérő nyitva-tartás nem
engedélyezhető.
(3) A szakértői véleményben továbbá be kell mutatni a környezeti zaj- és rezgés elleni
védelem szabályairól szóló jogszabályban meghatározott hatásterületet, valamint a zajforrás
hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolását az alábbiak szerint:
a) ingatlan helyrajzi száma,
b) közterület elnevezése,
c) ingatlan házszáma.
(4) Az eltérő nyitva tartás engedélyezésére vonatkozó 1. sz. melléklet szerinti kérelmet a 2.
számú melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatokkal együtt az üzemeltetőnek a rendezvény
időpontját megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a jegyzőnek.
Üzletnyitás, üzemeltető-váltás
5. §
(1) Új, vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 3. §-ban foglaltak az irányadók.
(2) Ha az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatosan 6 hónapon belül
panaszt nem tesznek, a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével a jegyző eltérő nyitva tartást
engedélyezhet.
(3) Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitvatartási engedélyt újra meg
kell kérnie.
(4) A www.magyarcsanad.hu honlapon a jegyző közzéteszi azon üzletek adatait, amelyek
eltérő nyitvatartásra jogosultak, valamint azon üzletek adatait is, amelyektől az eltérő
nyitvatartási jogosultságukat visszavonták.
Zártkörű rendezvényre vonatkozó szabályok
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6. §
Az üzletben tartott rendezvény az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén tekinthető
zártkörűnek:
a)

a rendezvény (üzlet) helyszínére csak a szervező által előre meghatározott vendégkörbe tartozó személyek jogosultak belépni, a nyilvánosan meghirdetett rendezvény nem minősül zártkörűnek,

b)

az előre meghatározott vendégkör beléptetését külön, ezzel a feladattal megbízott
személynek, személyzetnek (pl. biztonsági személyzet) kell koordinálnia,

c)

a belépésre jogosult személyekről szóló név szerinti listát a helyszínen kell tartani,
melyet hatósági ellenőrzés során be kell mutatni,

d)

a rendezvény zártkörű jellegét, „ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY” felirattal a helyszínül szolgáló ingatlan (üzlet) homlokzatán, jól látható helyen jelezni kell,

e)

az üzlet nyitva tartására vonatkozó feliratokat a homlokzatról a rendezvény ideje
alatt el kell távolítani,

f)

a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan (üzlet) nyílászáróinak csukva tartásáról gondoskodni,

g)

a rendezvényt meghatározott alkalomból tartják. Ilyen alkalomnak minősül különösen: a családi rendezvény (pl. születésnap, névnap, házassági évforduló stb.),
ballagás, munkahelyi rendezvények. Ilyenek hiányában a tevékenység nem minősül zártkörű rendezvénynek,

h)

a rendezvényt legalább 8 nappal megelőzően be kell jelenteni a kereskedelmi hatósághoz és az illetékes Rendőrkapitánysághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a rendezvény jellegét, helyszínét, időpontját, a szervező nevét, elérhetőségeit (telefonszám, cím, e-mail cím), a rendezvényért felelős személy nevét, elérhetőségeit, a beléptetés biztosítására tett intézkedéseket, a meghívottak és alkalmazottak
pontos, számszerű létszámát.
Engedély visszavonása
7. §

(1) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni:
a) ismétlődő lakossági bejelentés esetén, amennyiben a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés(ek) során a panasz(ok) megalapozottnak tekinthető(k),
b) ha az üzlet eltérő nyitva tartásának visszavonását az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (több mint fele) írásban kezdeményezik,
c) hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzés(ek)en tapasztaltak alapján.
(2) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig
a vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet.
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III. fejezet
Értelmező rendelkezések

8. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. védendő ingatlan: a környezeti zajforrás hatásterületén lévő olyan ingatlan, amely
emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység
zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a
környezeti zaj- és rezgés mértékét korlátozni kell.
2. környezeti zajforrás hatásterülete: a szakértői véleményben rögzített méréssel,
számítással meghatározott terület, valamint egyéb olyan terület, ahol szakértő által
megállapított határérték túllépés történhet.
3. zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve
időpontban tartott, nyilvános, vagy zártkörű zeneszolgáltatást nyújtó rendezvény,
4. üzletnek minősül az az épület, amelyben kereskedelmi tevékenységet végeznek. A
napi nyitvatartási időn túl is üzletnek mindősül az az ingatlan, amely a kereskedelmi
tevékenység végzésének feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott
nyilvántartásban szerepel.
5. eltérő nyitva tartás iránti kérelem: a jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti
írásbeli kérelem,
6. hozzájárulás: jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti írásbeli nyilatkozat,
7. visszavonás kezdeményezése: jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti írásbeli
nyilatkozat,
Záró rendelkezések
9. §
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2015. (IX. 24.)
számú rendelet.
Magyarcsanád, 2016. május 31.
Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Záradék:
Kihirdetve Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
kifüggesztéssel 2016. május 31. napján 15 óra 45 perckor.

hirdetőtábláján

történő
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Magyarcsanád, 2016. május 31.
Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

6

1. számú melléklet Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 14/2016. (V. 31.)

önkormányzati rendelethez

22.00 óra utáni - ELTÉRŐ NYITVA TARTÁS IRÁNTI KÉRELEM
Alulírott:……………….……………………………(név)
……………Lakcím/Székhely:
………………………………, mint a ………………………………………………………
elnevezésű és Magyarcsanád, …………..……… utca ….…. szám alatti vendéglátó üzlet
üzemeltetője ezúton kérem az általam üzemeltetett vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának
engedélyezését a következők szerint:
péntek:

……………..-tól ………….……..-ig

szombat:

……………..-tól ………….……..-ig

A vendéglátó üzletem hatásterületén élők több, mint felének hozzájárulását csatolom.
Kijelentem és vállalom, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 08.00
óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról
gondoskodom.

Magyarcsanád, ………………………………

………………………………………
kérelmező/üzemeltető aláírása
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2. számú melléklet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 14/2016. (V. 31.)

önkormányzati rendelethez

Hozzájárulás vendéglátó üzlet éjszakai nyitva-tartásához

Alulírott ..........................................................Magyarcsanád,................................utca...............
szám
alatti
lakos
hozzájárulok
a(z)........................................
elnevezésű,
Magyarcsanád,........................utca...................szám alatt működő üzlet éjszakai eltérő nyitva
tartásához, a következők szerint:

péntek:
szombat:

……………..-tól ………………..-ig
……………..-tól ………………..-ig

Magyarcsanád, 20……………..

…………………………………………….
aláírás
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3. számú melléklet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 14/2016. (V. 31.)

önkormányzati rendelethez

Vendéglátó üzlet éjszakai nyitva-tartására vonatkozó
engedély visszavonásának kezdeményezése

Alulírott ..........................................................Magyarcsanád..........................utca.....................
szám
alatti
lakos
a(z)........................................
elnevezésű,
Magyarcsanád,...........................................szám alatt működő üzlet éjszakai eltérő nyitva
tartásához kiadott engedély visszavonását kezdeményezem.
Indokaim:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Magyarcsanád, 20………..

…………………………………………….
tulajdonos/bérlő/használó
aláírása
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