Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Hatályos: 2018. január elsejétől

Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2010.(VIII.27.)Kt. rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről1

ZÁRADÉK

Az egységes szerkezet hiteléül:
Maglód, ………………….

Margruber János
jegyző
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Egységes szerkezetben a 26/2010. (XII.27.), 6/2012. (II.29.) és a 31/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelettel.
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2010.(VIII.27.)Kt. rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről2
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja
1.§
E rendelet célja olyan szabályok megalkotása, amelyek biztosítják és érvényre juttatják Maglód város lakóinak, illetve a településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak az egészséges
életkörülményekhez és a pihenéshez való jogát, továbbá meghatározzák a településen működő üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét.

A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed Maglód város közigazgatási területén a Kertv., valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker. rend.) hatálya alá
tartozó üzletben folytatott vendéglátó kereskedelmi tevékenységre, rendezvényi vendéglátó kereskedelmi tevékenységre, valamint a vendéglátó kereskedelmi tevékenységet
folytató kereskedőre.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Helyi Építési Szabályzat alapján GKSZ (gazdaságikereskedelmi-szolgáltató) övezetben működő vendéglátó kereskedelmi üzletekre.

Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározott fogalom;
b) vendéglátás: a Kertv. 2. § 30. pontjában meghatározott fogalom;
c) melegkonyhás vendéglátóhely: a Ker. rend. 28. § d) pontjában meghatározott fogalom;
d) rendezvényi vendéglátás: a b) pont szerinti kereskedelmi tevékenységet kereskedő szerződéses megegyezés alapján, a megrendelő által meghatározott helyen, eseti alkalommal
végzi (pl. parti-szerviz, catering);
e) alkalmi rendezvény: a Ker. 28. § a) pontjában meghatározott fogalom;
f) éjszakai nyitva tartás: 22:00 óra és másnap 06:00 óra közötti nyitvatartási idő;
g) 3
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Egységes szerkezetben a 26/2010. (XII.27.), 6/2012. (II.29.) és a 31/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelettel.
Hatályon kívül helyezte a 26/2010.(XII.27.)Kt. rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2011. január 1-től.
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Az éjszakai nyitvatartás rendjének korlátozása
4.§ 4
A vendéglátó kereskedelmi üzletek
a) hétfő, kedd, szerda, csütörtök, valamint vasárnap 22:00 órától másnap 06:00 óráig,
b) pénteken és szombaton 24:00 órától másnap 06:00 óráig
kötelesek zárva tartani.
Belvárosi övezetben
5.§ 5
Egyéb övezetben és melegkonyhás vendéglátóhelyeken
6.§ 6
Közös rendelkezések
7.§ 7
(1) A 4. §-ban foglalt korlátozás nem vonatkozik a munkaszüneti napokon, valamint Szilveszter (december 31.) napján megtartott alkalmi rendezvényeken folytatott vendéglátó
kereskedelmi tevékenységre.
(2) A 4. §-ban foglalt korlátozás nem vonatkozik az önkormányzat által szervezett alkalmi
rendezvényekre.
(3) A 4. §-ban előírt korlátozástól csak alkalmi rendezvényeken, eseti jelleggel és külön hatósági engedély birtokában jogosult a vendéglátó tevékenységet folytató kereskedő eltérni. Egy vendéglátó üzletnek, illetve vendéglátó kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedőnek évente legfeljebb 12 alkalommal adható hatósági engedély.

A hatósági engedélyezésre irányuló eljárás
8. §
(1) A korlátozás alóli felmentésre irányuló hatósági engedélyezési ügyekben első fokon
Maglód Város Önkormányzat polgármestere jár el, másodfokon az ügy elbírálására a
Képviselő-testület jogosult.
(2) A kérelmet a kereskedőnek az alkalmi rendezvény esedékessége előtt legkésőbb 15
munkanappal, a Polgármesteri Hivatalnál e célra rendszeresített formanyomtatványon,
írásban kell előterjeszteni. Az általános tételű eljárási illetéket illetékbélyeg formájában a
kérelmén kell leróni.
(3) Az engedélyben foglalt előírások betartásáért a vendéglátó üzletet üzemeltető illetve a
rendezvényi vendéglátást biztosító kereskedő felel.
(4)8 A hatósági engedélyezési eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a
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Módosította a 26/2010.(XII.27.)Kt. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2011. január 1-től.
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Hatályon kívül helyezte a 26/2010.(XII.27.)Kt. rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2011. január 1-től.
Hatályon kívül helyezte a 26/2010.(XII.27.)Kt. rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2011. január 1-től.
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Módosította a 26/2010.(XII.27.)Kt. rendelet 4. §-a. Hatályos: 2011. január 1-től.
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polgármester a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti, az Ákr. 81. § (2) bekezdése
szerinti egyszerűsített döntés hozható.

8/A. §9
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének korlátozása alóli eseti felmentés
engedélyezésére irányuló hatósági eljárásokban az ügyfelet teljes költségmentesség illeti
meg.

Vegyes és záró rendelkezések
9. §
(1)10
(2) A rendelet 2010. szeptember 15. napján lép hatályba.

Tabányi Pál sk.
polgármester

Margruber János sk.
jegyző

ZÁRADÉK

Az egységes szerkezet hiteléül:
Maglód, ……………………

Margruber János
jegyző
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Módosította a 31/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2018. január elsejétől.
Beiktatta a 31/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2018. január elsejétől.
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Hatályon kívül helyezte a 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2012. április 15-től.
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