
Kivonat 

Készült:  Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. november 26-án 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2009.(XI. 30.) Önk.
rendelete 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről valamint a közterületen való 
szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet megalkotásáról

Fehérgyarmat  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  kereskedelemről  szóló  2005.  évi 
CLXIV.  törvény 6.  §  (4)  és  a  12.  §  (5)bekezdéseiben  ,  valamint  a   Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló  –  többször  módosított  –  1949.  évi  XX.  törvény  44/A.  §  (2) 
bekezdésében   kapott  felhatalmazás  alapján  Fehérgyarmat   város  lakóinak  az  egészséges 
életkörülményekhez és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében  az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Fehérgyarmat város közigazgatási területére, valamint a közigazgatási 
területén működő kereskedelmi egységekre  terjed ki.  

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

-  a kereskedelmi szálláshely szolgáltató és az annak részeként üzemeltetett kereskedelmi és 
vendéglátó  egységekre,  amennyiben  az  e  rendelet  3.  §  (5)  bekezdésében  meghatározott 
feltételeknek megfelelnek. 
-  az  üzemanyag  kereskedelmi  töltőállomásokon  üzemeltetett  kereskedelmi  és  vendéglátó 
egységekre
- a nem üzletben megrendezésre kerülő  alkalmi rendezvényekre

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) Lakó: az üzlettel egy épületben ( azonos házszám ) , szomszédos épületben , valamint a 
bejáratától  légvonalban  mérve  50  m-en  belül  lévő  lakásban  bejelentett  lakcímmel  bíró 
természetes személy, aki 
- érvényes szerződéssel rendelkező bérlő, vagy használó, 
- ezek hiányában az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett haszonélvező, használó, 
- mindezek hiányában a tulajdonos. 

(2) Hozzájárulás: a lakó írásbeli nyilatkozata, amelyet e rendelet 1. melléklete állapít meg. 



(3) Lakás :  az ingatlan-nyilvántartásban lakásként feltüntetett ingatlan. 

(4)  Alkalmi  rendezvény:  olyan  nem  rendszeres,  hanem  bizonyos  ünnepi  vagy  más 
alkalmakból szervezett rendezvény - ide nem értve a vásárokat, piacokat -, amelyen nem a 
kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, 
és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő 
által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást;

(5) Üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve 
önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, 
tárolás  célját  szolgáló  olyan  épületet  vagy  épületrészt  is,  amelyben  kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak;

(6) Zártkörű rendezvény : minden olyan rendezvény, amely előre meghatározható személyek, 
vagy  zárt csoport részvételével zajlik 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje

3. §

(1) Az üzletek 23 óra és az azt követő nap 06 óra között nem tarthatnak nyitva. 

(2) Az (1) bekezdésében meghatározottakat nem kell alkalmazni december 31-én 23 órától az 
azt követő év január 1-jén 06 óráig. 

(3) A lakók legalább  60 %-ának írásbeli hozzájárulásával eltérő nyitvatartás engedélyezhető 

a) vendéglátó üzleteknél legfeljebb a következő nap 02 óráig, 
b) kereskedelmi üzleteknél a következő nap 06 óráig. 

(4)  Lakásonként  egy  hozzájárulás  fogadható  el,  amelynek  meghozatalához  több  jogosult 
esetén többségi döntést kell hozni. 

(5) Az eltérő nyitvatartás engedélyezéséhez a (3) bekezdésben meghatározott hozzájáruláson 
túl az üzemeltetőnek szakértői véleménnyel előzetesen igazolnia kell, hogy az üzletben lévő 
technikai berendezések, hanghatást okozó eszközök maximális terhelés mellett sem érik el a 
külön  jogszabályban  meghatározott  veszélyes  mértékű zaj  szintjét,  amely szintet  műsoros 
előadás, tánc szolgáltatása esetén sem lehet túllépni. 

(6) Az eltérő nyitvatartás engedélyezéséről a  Képviselő-testület  dönt. 

(7) Az eltérő  nyitva tartás rendjétől  el lehet térni lakodalom, szalagavató, ballagás, valamint 
egyházak,   önkormányzati  intézmények ,  alapítványok,  egyesületek zártkörű  rendezvényei 
esetében, ha azokat a rendezvény tartása előtt 15 nappal az üzlet üzemeltetője és a rendezvény 
szervezője   a  2.  számú  melléklet  szerinti  nyomtatványon  bejelenti  a  polgármesternek.  A 
polgármester a bejelentéstől számított 5 munkanapon napon belül dönt az eltérő nyitvatartás 
engedélyezéséről.   

4. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott eltérő nyitvatartásra vonatkozó engedélyt vissza 



kell vonni, ha 

a)  a  lakók  több,  mint  50  %-a  azt  írásban  -  a  3.  melléklet  szerinti  nyilatkozattal  – 
kezdeményezi, vagy 

b) a 3. § (5) bekezdésben foglalt feltételeknek az üzlet nem felel meg. 

(2) A kezdeményezők aláírásainak hitelességét ellenőrizni kell. 

(3)  A 4.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározottakkal  kapcsolatban  az  eljárást  bárki 
kezdeményezheti. 

(4) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 évig az 
üzlethelyiség eltérő nyitvatartással nem működhet. 

5. §

A közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályai

(1)  A közterületen  tilos  a  szeszesital  fogyasztása  a  (2)-(3)  bekezdésekben  foglalt  esetek 
kivételével.

(2) A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki az érvényes közterület-
használati  engedéllyel  rendelkező  vendéglátó  üzletre,  annak  előkertjére,  kitelepülése 
területére, nyitva tartási időben.

(3) A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki a december 31. napján 
18  órától a következő év január 1. napján 06 óráig terjedő időszakra.

Záró rendelkezések
 

6. §

(1)   Ez  a  rendelet  kihirdetésével  lép  hatályba,  rendelkezéseit  2010.  január  01-től  kell 
alkalmazni a már működő üzletekre is. 

(2) Azon üzletek esetében, melyekben e rendelet hatálybalépésének napján már működnek, és 
kérelmezik  az eltérő nyitvatartást, nem kell a lakók írásos hozzájárulását megszerezni, ha a 
rendelet  hatálybalépésének napját  megelőző  1  évben működésével  kapcsolatban   hatósági 
eljárás nem indult.

 (3)   E  rendelet  hatályba lépésével  egyidejűleg  a   közterület-  használatról  szóló többször 
módosított 3 /2005. ( II.29.) Önk.  rendelet  3. § (2) bekezdése hatályát veszti. 



1. melléklet a 18/2009. (XI.30.) KT. rendelethez 
 

Hozzájárulás  üzlet éjszakai nyitvatartásához

 

Alulírott …………………………………………………………………………………….

…………………………….... (utca) …… (szám) ………….. (emelet) ………. (ajtó) alatti 

lakos  hozzájárulok  a(z)  ………………..  ………………………( üzlet  neve)  Fehérgyarmat 

………………………………...  (utca)  ………  (szám)  alatt  működő  üzlet  éjszakai 

nyitvatartásához, 23,00 órától ….. óráig. 

 Fehérgyarmat , 20………………. 

  

……………………………………………. 

lakó aláírása , szem. ig. száma  
 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név …………………………….. (nyomtatott betűvel) ……………………………. (aláírás) 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………… 

Név …………………………….. (nyomtatott betűvel) ……………………………. (aláírás) 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

2. melléklet a 18/2009 (XI.30.) KT rendelethez

Bejelentés zártkörű rendezvényről



A kereskedelmi egység   megnevezése, címe:

……………………………………………………………………………………………….. …

Üzemeltető neve, lakcíme :

.………………………………………..…………………………………………………………

Működési engedély száma / nyilvántartási  száma:……………..…………………….. 

A rendezvény megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………………. 

A rendezvény szervezője

………………………………………………………………………………………………….

A rendezvényben szervezőjének  képviselője , címe

………………………………………………….………………………………………………

A rendezvény tervezett 

dátuma:……………………………………………….. 

időtartama:………………órától………………….óráig 

Fehérgyarmat, 20………………………………. 

…………………………………                              ……………………….....................
                   üzemeltető szervező képviselője

3. melléklet a 18 /2009 (XI.30.) KT rendelethez
 

Üzlet éjszakai nyitvatartásához adott hozzájárulás visszavonása



 
Alulírott …………………………………………………………………………………….

…………………………….... (utca) …… (szám) ………….. (emelet) ………. (ajtó) alatti 

lakos a(z) …………………………….... ………………………( üzlet neve) Fehérgyarmat 

………………………………... (utca) ……… (szám) alatt működő üzlet éjszakai 

nyitvatartásához  történt hozzájárulásomat visszavonom. . 

……………………………………………. 

lakó aláírása , szem. ig. száma  
 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név …………………………….. (nyomtatott betűvel) ……………………………. (aláírás) 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………… 

Név …………………………….. (nyomtatott betűvel) ……………………………. (aláírás) 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………… 

 

/: Dr. Tilki Attila s.k.:/    /: Dr. Kovács Attila s.k.:/ 
               polgármester                                         jegyző 

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2009. november 26. 


