Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozásáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a kereskedelemről szóló
2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 6.§ (4) bekezdésében és a 12.§ (5)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§ E rendelet célja olyan szabályok megalkotása, melyek biztosítják a település élők
nyugalomhoz, különösen az éjszakai pihenéshez való jogát és szabályozzák a vendéglátó
üzletek éjszakai — 22.00 óra és 06.00 óra közötti — nyitva tartásának rendjét.
2.§ E rendelet alkalmazásában
a) vendéglátás: a Kertv. 2.§ 30. pontja szerinti meghatározás,
b) üzlet: a Kertv. 2.§ 27. pontja szerinti meghatározás,
c) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009.(IX.29.) Korm rendelet 28.§ a) pontjában meghatározott fogalom,
d) zenés rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott
nyilvános vagy zártkörű, zeneszolgáltatást nyújtó rendezvény,
e) szomszéd: az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú,
illetőleg az üzlet homlokzatától 50 méteres távolságban lévő, lakás céljára használt ingatlanok
tulajdonosai.
A rendelet hatálya
3.§ (1) A rendelet hatálya Taktaharkány közigazgatási területén működő vendéglátást folytató
üzletekre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki lakodalmak, esküvők helyszíneire.
Az éjszakai nyitva tartás rendje
4.§ (1) A vendéglátó üzletek hétfőtől péntekig és vasárnap 22.00 óra és 05.00 óra, szombaton
00.00 óra és 05.00 óra között nem tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak a munkaszüneti napokon — kivéve
november 1. napját — (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus
20., október 23. és december 25-26.), valamint december 31-én megtartott alkalmi
rendezvényekre.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyitva tartási rendtől — a (2) bekezdésben rögzített
eseteken kívül — a vendéglátó üzletek havonta egy alkalommal, szombati napon eltérhetnek,
ez esetben 03.00 óráig tarthatnak nyitva.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a kereskedő köteles az alkalmi rendezvényt
legalább 8 nappal a polgármesternek bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a szomszédok
írásos hozzájárulását.
(5) Eltérő nyitva tartás esetén a kereskedő köteles a rendezvényt követő napon az üzlet
környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről gondoskodni.
(6) A vendéglátó üzletekben a kereskedőnek gondoskodnia kell arról, hogy 22.00 óra után
zeneszolgáltatás kizárólag zárt helyiségben történjen a mindenkor hatályos zaj- és
rezgésvédelmi határértékek betartása mellett.

5.§ Az eltérő nyitva tartás korlátozható azon vendéglátó üzlet esetén, amely ellen lakossági
bejelentés érkezik, és a hatósági eljárás során az valósnak bizonyul.
Záró rendelkezések
6.§ (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napjától hatályos.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/2010.(II.19.) számú rendelet.
(3) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor érvényes működési engedéllyel, illetve a
bejelentési kötelezettséggel rendelkező üzletekre 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 jegyzőhöz be kell jelenteni.

Taktaharkány, 2014. augusztus 7.
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