Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2009. (VII. 30.) rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a vendéglátó üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet célja, hogy az emberi környezet és az emberi egészség megóvása, valamint az
egészséges környezethez és a pihenéshez való jog biztosítása érdekében meghatározza a
vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjét.
(2) A rendelet hatálya az önkormányzat belterületi közigazgatási területén vendéglátó üzlettel
rendelkezı kereskedıkre terjed ki.
2. §
Értelmezı rendelkezések:
a.) vendéglátó üzlet: a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontjában
meghatározott üzletkörbe tartozó üzlet.
b.) hangosító berendezés: bármely hangszóró (hangfal), továbbá a hanghordozó
eszközök lejátszó berendezése (pl. CD, - más elektronikus adathordozó-, magnószalag-,
lemez-, stb. lejátszó berendezése), a mősorközvetítı hangforrás (pl. rádió, televízió,
internetes mősorszolgáltató berendezés, stb.) és az ezekhez tartozó erısítı berendezés.
c.) munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfı, május 1., pünkösdhétfı,
augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.
3. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzletek hétfıtıl csütörtökig és vasárnap 0600 és
2300 óra között, pénteken és szombaton 0600 és 2400 óra között tarthatnak nyitva.
(2) A vendéglátó üzletek - az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül – a munkaszüneti napot
megelızı napon 0600 és 2400 óra között tarthatnak nyitva.
(3) A vendéglátó üzletek évente tizenöt alkalommal rendezvényt tarthatnak, amelyek
alkalmával mentesülnek az (1) bekezdésben meghatározott nyitva tartási korlátozás alól.
Rendezvény tartására kizárólag pénteki, illetve szombati napon kerülhet sor.
(4) Az alkalomszerően tartott rendezvény tekintetében az üzemeltetıt bejelentési kötelezettség
terheli a Körjegyzı felé, amit legalább 5 nappal a rendezvény elıtt köteles megtenni.
(5) A Körjegyzı a bejelentést követı 3 napon belül igazolást állít ki a bejelentés
megtörténtérıl.
(6) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
- a kereskedı nevét, székhelye címét, levelezési címét, telefonszámát,
- az éjszakai nyitva tartás tervezett napját, idejét, helyét,
- az éjszakai nyitva tartás indokát (pl.: farsangi bál, lakodalom, falunap).

(7) A vendéglátó üzletek idıkorlátozás nélkül nyitva tarthatnak a magyarpolányi Passió
elıadási napjainak éjszakáin, az évente két alkalommal megrendezésre kerülı Búcsú
napjainak éjszakáin, valamint Szilveszter éjszaka.
(8) A vendéglátó üzletekben 2200 órát követıen hangosító berendezést csak zárt nyílászárók
mellett lehet üzemeltetni. A vendéglátó üzlethez tartozó teraszon, kerthelyiségben, elıkertben,
parkolóban hangosító berendezések üzemeltetése 2200 órát követıen tilos.
(9) Az üzletek mőködésével összefüggı zajhatások 2200 óra után a lakosság nyugalmát nem
zavarhatják.
4. §
(1) A 3. § (3), (7) és (8) bekezdésében foglalt elıírások nem teljesítése esetén a vendéglátó
helyiségben történı rendezvény tartása maximum hat hónapra megtiltható, és tilalom
megszőnésének évében a megtartható rendezvények száma 40 %-al csökkenthetı.
(2) Amennyiben a vendéglátóhely üzemeltetıje nem tesz eleget a 3. §-ban foglalt
rendelkezéseknek, akkor Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıje a kereskedelemrıl
szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 9. § (4) bekezdése, valamint az egyes szabálysértésekrıl
szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 76. §-a szerint jár el.
5. §
(1) E rendelet 2009. augusztus 10. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Magyarpolány Község
Önkormányzata Képviselı-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának
rendjérıl szóló 9/2009. (IV.24.) rendelete.
(3) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott egy évben tartható rendezvényszám teljes
évre vonatkozik. 2009. évben a vendéglátó üzleteknek a rendelet hatályba lépését követıen 6
rendezvény tartására van lehetıségük
(4) A rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.
Magyarpolány, 2009. július 30.

Polt Rita
polgármester

dr. Szivák Péter
körjegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést
nem tartalmaz.
Magyarpolány, 2009. július 30.

körjegyző

