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SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

__/2017.(__.__.) önkormányzati rendelete 

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi 

CLXVI. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 
 

1.§ (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – Simontornya Város közigazgatá-

si területén kiskereskedelmi tevékenységet folytató és működési engedéllyel vagy igazolással 

rendelkező üzletekre terjed ki. 
 

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki 

a) a történelmi belváros területén, a várra; 

b) a szálláshelyekre; 

c) az üzemanyagtöltő állomásra; 

d) a 61-es főút simontornyai szakasza mentén működő vendéglátó üzletekre; 

e) családi ünnepekhez, ünnepségekhez kapcsolódó zártkörű rendezvényekre (lakodalom, 

keresztelő, házassági évforduló, ballagási rendezvény)  

f) olyan zártkörű rendezvény tartására alkalmas melegkonyhás vendéglátó üzletekre, 

amely ténylegesen üzemelő főzőkonyhával rendelkezik, zártkörű rendezvény időtar-

tama alatt; 

g) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló jogsza-

bály hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvé-

nyekre. 

 

2. Értelmező rendelkezés 
 

2.§ E rendelet alkalmazásában: 

1)  Éjszakai nyitva tartás: az üzlet 22 és 06 közötti nyitva tartása, 

2) Üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 2.§ 27. 

pontjában meghatározott fogalom, 

3) Vendéglátás: a Kertv. 2.§ 30. pontjában meghatározott fogalom; 

4) Vendéglátó üzlet: olyan üzlet, amelyben az üzemeltető vendéglátás tevékenységet folytat; 

5) Szálláshely: a Kertv. 2.§ 22. pontjában meghatározott fogalom; 

6) Kiskereskedelmi tevékenység: a kereskedelemről szóló törvény szerinti kiskereskedelmi 

tevékenység. 
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A   javaslat 
 

3. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje 
 

3.§ (1)  Az üzlet éjszakai nyitva tartását Simontornya Város Polgármestere (a továbbiakban: 

Polgármester) korlátozhatja. 
 

(2) Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni. 
 

(3) Az üzlet éjszakai nyitva tartása az üzlet 200 méteres körzetén belül elhelyezkedő ingatla-

nokban található lakások lakói legalább 2/3-ának aláírásával igazolt, írásbeli kezdeménye-

zése esetén korlátozható. 
 

(4) Az üzlet éjszakai nyitva tartásának korlátozása határozatlan időre rendelhető el. A korláto-

zás elrendelése esetén az üzlet – a (5) bekezdésben foglalt kivétellel – 22 óra és az azt kö-

vető nap 6 óra között, szombati napon 24 óra és az azt követő nap 6 óra között nem tarthat 

nyitva. 
 

(5) Az üzlet éjszakai nyitva tartásának korlátozása nem vonatkozik december 31. napján 22 

órától az azt követő év január 1. napján 6 óráig tartó időszakra. 
 

(6) Nem rendelhető el az üzlet éjszakai nyitva tartásának korlátozása, amennyiben az üzlet 

üzemeltetője írásban nyilatkozik arról, hogy a szeszes italok árusítását a (4) bekezdésben 

meghatározott időtartamok alatt szünetelteti. Ebben az esetben az üzemeltető az üzlet bejá-

ratánál jól látható módon köteles tájékoztatni a vevőket azon időszakról, amikor a szeszes 

ital forgalmazása szünetel. 
 

(7) Amennyiben az üzemeltető nem tartja be a (6) bekezdésben foglaltakat, a Polgármester a 

korlátozást a (4) bekezdés szerint hivatalból elrendeli. 
 

(8) Simontornya Város Önkormányzat Polgármestere megszüntetheti a nyitva tartás korlátozá-

sát, amennyiben az alábbi együttes feltételek fennállnak: 

a) az üzlet üzemeltetője írásban kéri a nyitva tartás korlátozásának megszüntetését, és 

b) a korlátozást elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően több mint egy év el-

telt, és 

c) az üzemeltető beszerzi az üzlet 200 méteres körzetén belül elhelyezkedő ingatlanok-

ban található lakások lakói legalább 2/3-ának aláírásával igazolt, írásbeli hozzájárulá-

sát az éjszakai nyitva tartáshoz. 

 

4.§  (1)   Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 
 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlamenti Tanács és a Tanács 

2006 (123) EU irányelvnek megfelelő szolgáltatást tartalmaz. 
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B   javaslat 
 

3. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje 
 

3.§ (1)  Az 1.§-ban meghatározott üzletek nem tarthatnak nyitva 

a) vasárnaptól-csütörtökig 2200 – 0600 óra között 

b) pénteken és szombaton 2400 – 0600 óra között. 
 

(2) A vendéglátó egység tulajdonosa, bérlője, üzemeltetője az eltérő nyitvatartási rendű üzle-

tek működését a rendelet hatályba lépésétől számított nyolc napon belül a rendeletben fog-

laltakhoz köteles igazítani és a megváltozott nyitva tartást a jegyzőnél bejelenteni. 

 

4. Eseti éjszakai nyitvatartási engedély 
 

4.§ (1) Az eseti éjszakai nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntést átruházott hatáskör-

ben a jegyző hozza meg, másodfokon a Képviselő-testület jár el. 
 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell 

a) az üzemeltető nevét és székhelyét; 

b) az üzlet nevét és címét; 

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét; 

d) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők nyilván-

tartásába vételről szóló igazolás számát; 

e) a rendezvény időpontját, időtartamát; 

f) a rendezvény jellegét. 

 

5.§ (1) Az eseti éjszakai nyitva tartás engedélye iránti kérelmet az e rendelet mellékletét képző 

nyomtatványon a jegyzőnél kell benyújtani, legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 

15. napig. 
 

(2) Nem adható eseti éjszakai nyitva tartás engedély, ha a kérelem benyújtását megelőző hat 

hónapon belül 

a) az üzletet működtető ugyanazon üzemeltetővel szemben, a zajos működésével kapcso-

latban benyújtott panasz alaposnak bizonyul; 

b) az üzletben megrendezésre került alkalmi rendezvény alkalmával rendőri intézkedésre 

került sor; 

c) az üzemeltetővel szemben az üzlet működésével összefüggésben a közösségi együtt-

élés alapvető szabályainak megsértése miatt, jogerősen közigazgatási bírság kiszabá-

sára került sor. 
 

(3) Az eseti éjszakai nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az el-

lenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni. 
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5. Az üzletek kötelező nyitva tartásával kapcsolatos magatartás 
 

6.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti aki a vendéglátó egységek nyitva tartására 

 vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott rendelkezéseket megsérti. 

 

6. Záró rendelkezések 
 

7.§ (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 
 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlamenti Tanács és a Tanács 

2006 (123) EU irányelvnek megfelelő szolgáltatást tartalmaz. 

 

 

 

Simontornya, 2017. augusztus 17. 

 

 

 

Bárdos László      Csőszné Kacz Edit 

         címzetes főjegyző           polgármester 

 

 

 

 

 

Z Á R A D É K 

 

A rendeletet 2017. __________ __. napján kihirdettem. 

 

Bárdos László 

címzetes főjegyző 


