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Lakitelek Önkormányzat
13/2018. (VI.15.) rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6.
§ (4) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság
nyugalomhoz, különösen az éjszakai (22.00 – 06.00 óra közötti) pihenéshez való
alkotmányos jogának biztosítása.
2. §
(1) A rendelet területi hatálya Lakitelek Önkormányzat közigazgatási területén működő a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott üzletekre, valamint
szeszes italt is forgalmazó vendéglátóhelyek üzemeltetőire terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a szálláshely-szolgáltatás részeként üzemeltetett, kizárólag
kiszolgáló üzletre,
b) a benzinkutakon üzemeltetett üzletekre és vendéglátóhelyekre,
c) vendéglátó üzletben rendezett zártkörű rendezvényre
d) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényre.

szállóvendégeket

(3) Az e rendeletben használt fogalmakat a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvényben meghatározottak szerint kell értelmezni.
(4) Zártkörű rendezvény: minden olyan rendezvény, amely előre meghatározható
személyek, zárt csoport részvételével zajlik valamilyen alkalom méltó megünneplésének
céljával (pl. lakodalom, osztálytalálkozó, munkahelyi rendezvény, stb.)
3. §
(1) A vendéglátó üzletek – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 06.00 órától 22.00 óráig
tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik azokra a szeszes italt is
forgalmazó üzletekre, ahol az üzemeltető a szeszes italok árusítását 22.00 óra és 06.00
óra között szünetelteti és erről nyilatkozik a jegyző felé. Az üzemeltető ilyen esetben a
vásárlókat tájékoztatni köteles a szeszes ital éjszakai forgalmazásának
szüneteltetéséről, valamint köteles a szeszes italt elzárni (esetleg elkülöníteni a többi
árutól) a vásárlók elől. A tájékoztatást az üzlet bejáratánál és az üzletben a vásárlók által
jól látható felirattal kell elhelyezni.
4. §
(1) A vendéglátóhelyek szeptember 01. - április 30. között:
b) hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap 06.00 órától 22.00 óráig tarthatnak nyitva
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c) pénteken és szombaton 06.00 órától másnap 02.00 óráig tarthatnak nyitva.
(2) A vendéglátóhelyek május 01. - augusztus 31. között:
b) hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap 06.00 órától 23.00 óráig tarthatnak nyitva
c) pénteken és szombaton 06.00 órától másnap 02.00 óráig tarthatnak nyitva.
(3) Üdülőterületen a vendéglátóhelyek május 01 - augusztus 31. között:
a) hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap 06.00 órától másnap 02.00 óráig tarthatnak
nyitva
b) pénteken és szombaton 06.00 órától másnap 03.00 óráig tarthatnak nyitva.
(4) Amennyiben az ünnepnap hétfőre, keddre, csütörtökre, vagy péntekre esik, akkor a
hosszú hétvégét megelőző utolsó munkanapon, valamint a hosszú hétvége napjain (a
hosszú hétvégét követő első munkanapot megelőző nap kivételével) a vendéglátóhelyek
06.00 órától másnap 03.00 óráig lehetnek nyitva.
(5) A vendéglátóhelyek szeptember 01. – április 30. közötti időszakban havonta egy
alkalommal zenés rendezvény idejére 06.00 órától másnap 04.00 óráig tarthatnak
nyitva.
(6) Május 01. - augusztus 31. közötti időszakban havonta egy alkalommal zenés
rendezvény idejére 06.00 órától 04.00 óráig tarthatnak nyitva. A meghosszabbított nyitva
tartással tartott zenés rendezvényt, a megkezdése előtt 8 nappal, az 1. mellékletben
megjelölt nyomtatványon a település jegyzőjének be kell jelenteni.
(7) Nem vonatkozik a korlátozás, zártkörű rendezvény tartására. A zártkörű rendezvényt a
megkezdése előtt 8 nappal, az 1. mellékletben megjelölt nyomtatványon a település
jegyzőjének be kell jelenteni.
(8) A jegyző a bejelentést nyilvántartásba veszi, amelyről igazolást ad ki.
5. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Jelen rendelet rendelkezéseit a már
működő üzletek esetében is alkalmazni kell.
Hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 17/2011. (IV.08.)
önkormányzati rendelet.

Lakitelek, 2018. június 15.

Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző
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1. melléklet
RENDEZVÉNY BEJELENTÉSE
(Ezen nyomtatványon kell bejelenteni az alkalmankénti rendezvényeket a jegyző, illetve a
rendőrség felé.)
A rendezvény szervezője:
Név: ………………………………………………………………………………………………………
Lakcím/ Székhely címe: ………………………………………………………………………………
Levelezési cím: ………………………………………………………………………………………...
A rendezvény lebonyolításáért felelős személy:
Név: …………………………………………………………………………………….…………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………….………………….
Telefon: ............................................................. Mobil: …………………………………………
A rendezvény helyszíne: …………………………………………………….………………………..
A rendezvény kezdési időpontja: …………………………………………………………………..
A rendezvény várható befejezésének időpontja: ………………………………………………... ..
A rendezvény résztvevőinek várható létszáma: ………………………………………………….
A rendezvény megnevezése: …………………………………………………………………………
A rendezvény minősítése:

 zártkörű
 nyilvános

Tudomásul veszem, hogy a környezeti zajt előidéző szabadidős zajforrásra vonatkozóan a
tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a környezeti zaj- és
rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási
határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.
Tudomásul veszem, hogy ha nem a fenti határértékek szerint üzemel a vendéglátóhely
továbbá a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása
érdekében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. §-nak (5) bekezdése alapján
a jegyző az üzlet éjszakai nyitva tartását korlátozhatja, illetve kötelező éjszakai zárva tartási
időszakot rendelhet el.
Valamint figyelemmel kell lenni Lakitelek Önkormányzatának az üzletek éjszakai nyitva
tartásának rendjéről szóló 13/2018. (VI. 15.) rendeletében foglaltakra. A rendezvény ideje
alatt a rendelkezéseket betartom.
Tudomásul veszem, hogy a bejelentés nem mentesít az egyéb jogszabályban előírt
engedélyek beszerzése alól.
Dátum: ..............................................................
……………………………………………
bejelentő neve
……………………………………………
bejelentő aláírása

