SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2008. (III.27.) Ör. sz.
önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
egységes szerkezetben
a 17/2008. (VIII.28.) Ör., 13/2009. (X:29.) önkormányzati rendeletekkel
1. §
(1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdése felhatalmazza a
települési önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben szabályozza az üzletek
éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét.
(2) A jelen rendelet célja, hogy a társas együttélés követelményeinek figyelembe vételével az
emberi környezet védelme érdekében korlátozza a lakosság nyugalmát indokolatlanul zavaró,
zajjal járó tevékenységek folytatását. Ezzel biztosítva az egészséges környezethez és a
pihenéshez való jogot.
2. §
1

Jelen rendelet hatálya kiterjed Szegvár nagyközség belterületén működő valamennyi működő
üzletre.
3. §
(1) A Szegvár nagyközség belterületén működő üzletek – a település központban működő
üzletekre vonatkozó eltérő szabályok figyelembe vételével – a hét valamennyi napján
legfeljebb 23 óráig tarthatnak nyitva. Az üzleteket 23 óra és 05 óra között zárva kell tartani.
(2)2 A település központban működő üzletek péntek 23 óra és szombat 05 óra, valamint a
szombat 23 óra és vasárnap 05 óra közötti időszakban is nyitva tarthatnak.
Település központ meghatározását a 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az üzletek nyitva tartásuk során tevékenységüket úgy gyakorolhatják, hogy az azzal járó
zajhatások a környékbeli lakosság nyugalmát ne zavarják. Tevékenységük gyakorlása során a
kereskedők kötelesek betartani a jogszabályokban előírt zaj határértékeket.
(3) Az üzletek szünet nélküli (non-stop) nyitva tartása tilos.
(4) A fenti rendelkezések betartásáért az üzlet működtetője a felelős.
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13/2009. (X.29.) Ör. 1 §-ával módosított szöveg.

2

13/2009. (X.29.) Ör. 2. §-ával módosított szöveg.

2

4. §
A 3. § szerinti éjszakai nyitva tartástól a polgármester eseti – egyszeri, nem folyamatos
időszakra szóló - eltérést engedélyezhet az üzlet üzemeltetőjének írásbeli kérésére. Az
engedély megadása különösen a települési közösségi események, vagy egyéb méltányolható
körülmény miatt lehet indokolt.
5. §
* Hatályon kívül helyezve!3
6. §
(1) Ezen önkormányzati rendelet a 2008. április 1. napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
S z e g v á r , 2008. március 27.
Gémes László sk.
polgármester

Gyömbér Ferencné sk.
jegyző

ZÁRADÉK: Az önkormányzati rendelet 2008. március 28-tól a Polgármesteri Hivatal
fali hirdetőtábláján kifüggesztésre került.
Szegvár, 2008. március 28.
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Gyömbér Ferencné sk.
jegyző

Hatályon kívül helyezve 17/2008. (VIII.28.) Ör-tel, 2008. szeptember 1. napjától
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1. sz. melléklet

Településközpont:
- Kossuth tér,
- Szabadság tér,
- Dózsa Gy. u. 2, 3-7.,
- Hunyadi J. u. 1-9., 2-6.,
- Rozmaring u. 1-2.,
- Szentesi u. 2-6.,
- Petőfi u. 2.
- Régiposta u. 1-3.

