Tárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló
8/2013. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya – a 4. §-ban foglalt kivételekkel – kiterjed a külön jogszabályban
meghatározott működési engedéllyel rendelkező, illetve a bejelentés alapján Tárkány
Község Önkormányzata közigazgatási területén működő kereskedelmi és vendéglátó
tevékenységet folytató üzletekre és azok üzemeltetőire, továbbá a vendéglátó
tevékenységet folytató üzletek teraszaira.
2.§
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
1. hétköznap: hétfőtől péntekig;
2. hétvége: szombattól vasárnapig.
3.§
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendje
(1) Kereskedelmi tevékenységet és vendéglátást folytató üzlet 22:00 és 05:00 óra között
nem tarthat nyitva.
4.§
(1) A 3.§-ban írt korlátozás nem terjed ki:
a) a jegyzőhöz intézett írásbeli bejelentés alapján, vendéglátó üzletben egy naptári
évben – üzemeltető váltástól függetlenül – legfeljebb 3 alkalommal megtartott
rendezvény idejére;
b) családi, és iskolai események megünnepléséhez kapcsolódó zártkörű
rendezvényekre
(különösen
lakodalmakra,
esküvőkre,
eljegyzésekre,
szalagavatókra, ballagásokra, osztálytalálkozókra), továbbá az alapítványi, illetve
egyesületi bálokra;

5.§
A bejelentés
(1) A 4. § a) pontjában megjelölt bejelentést a jegyzőhöz kell írásban benyújtani a
rendezvény napját megelőzően legalább 8 nappal. A bejelentésnek tartalmazni kell
különösen az alábbiakat: az üzlet adatait (az üzlet megnevezése, címe, nyilvántartási
száma, a tulajdonos, illetve az üzemeltető megnevezése, székhelye), a nyitvatartási idő
meghosszabbításának dátumát, ehhez kapcsolódóan órában és percben meghatározva a
meghosszabbított nyitva tartás kezdő és záró időpontját, az alkalmi rendezvény
megnevezését, továbbá azt, hogy a jogosult hányadik alkalommal él a 4. § a)
pontjában biztosított lehetőséggel adott tárgyévben.
(2) A bejelentést a jegyző záradékolja. A záradékolt bejelentést közölni kell a
kérelmezővel, az üzlettel egy épületben lévő ingatlantulajdonosokkal, az üzlet falával
érintkező lakóingatlan tulajdonosaival.
6.§
A rendelet hatályba lépése
E rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit ettől a naptól kezdve kell
alkalmazni.
7.§
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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