
Kivonat 

 

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án 

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2012.(XII.21.) 

önkormányzati rendelete 

 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről, valamint a közterületen való szeszesital 

fogyasztás korlátozásáról szóló 18/2009. ( XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV. törvény 6. § (4)  és  

12. § (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az Intézmény-felügyeleti Szociális 

Közművelődési és Sport Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembe 

vételével az alábbiakat rendeli el: 

1. § 

 

(1) Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről, valamint a közterületen való szeszesital 

fogyasztás korlátozásáról szóló 18/2009. ( XI.30.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban : 

Rendelet ) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : 

 

(1) Az üzletek 5
00

 órától 23
00

 óráig, pénteken, szombaton, valamint munkaszüneti napot megelőző 

napokon 5
00

 órától 02
30

 óráig tarthatnak nyitva. 

 
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni december 31-én 23

00
 órától január 1-jén 

05
00

 óráig.  

 

(3) A  Rendelet 3. §  (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(3) A 3. § (1)  bekezdésében foglaltaktól el lehet térni lakodalom, szalagavató, ballagás, valamint 

egyházak állami vagy önkormányzati intézmények , alapítványok, egyesületek zártkörű 

rendezvényei esetén, ha azokat a rendezvény tartása előtt 15 nappal az üzlet üzemeltetője és a 

rendezvény szervezője a melléklet szerinti nyomtatványon bejelenti a polgármesternek. A 

polgármester a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül dönt a zártkörű rendezvény 

időtartamáról.  

 

(4) A rendelet  e rendelet mellékletével egészül ki 

2. § 

 
Hatályát veszti a Rendelet 1. § (2) bekezdés 1. francia bekezdése, 1. § (2) bekezdés 2. francia 

bekezdés „ és vendéglátó „ szövegrésze, 2. § (1)-(3) bekezdése, 3. § (4)-(7) bekezdése, 4. §-a, 5. §-a 

, 6. § (2) bekezdése, 1. - 3. mellélete. 
3. § 

 

Ez a rendelet 2012. december 21. napján 12 órakor lép hatályba. 

 



Melléklet a 14 /2012. (XII.21.) rendelethez  

  

Bejelentés zártkörű rendezvényről 

 

A kereskedelmi egység  megnevezése, címe: 

 

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

 

Üzemeltető neve, lakcíme : 

 

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

 

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

 

A rendezvény megnevezése:  

 

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

 

A rendezvény szervezője 

 

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

 

A rendezvény szervezőjének  képviselője , címe 

 

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

 

 

A rendezvény tervezett  

 

dátuma:………………………………………………..  

 

időtartama:………………órától………………….óráig  

 

Fehérgyarmat, 20……………………………….  

 

 

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

üzemeltető vagy képviselője ,szem.ig.szám       szervező képviselője, szem.ig.szám 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

 

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

 

Lakcím: ………………………………………. szem. ig. szám:……………………………  

 

 

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

 

Lakcím: ………………………………………. szem. ig. szám:…………………………… 

 

 

 

 

 

                        /Dr. Tilki Attila s.k./               /dr. Kovács Attila s.k./ 

         polgármester     jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles: 

Fehérgyarmat 2012. december 20.  


