
  

Kunágota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2017. (II.7.) rendelete 

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával 

kapcsolatos egyes helyi szabályokról 

 

Kunágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi 

CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a kereskedelemről szóló 

2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitvatartásának szabályozásával, a közterületi szeszes ital 

fogyasztás szabályainak betartatásával a lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, 

éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosítása. 

2. § 

A rendelet hatálya a szeszes italt is forgalmazó üzletek – köztük a vendéglátó üzletek – 

üzemeltetőire terjed ki. 

2. Értelmező rendelkezések 

3. § 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 

közterület.  

b) szeszes ital: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

kormányrendelet szerinti alkoholtartalmú ital,  

c) települési rendezvény: azon programok, rendezvények, melyek meghívója az 

önkormányzat honlapján ilyenként közzétételre kerül. 

d) vendégforgalom megszüntetése: vendég az üzletbe már nem engedhető be, valamint 

az üzletben tartózkodó vendég már nem szolgálható ki. 

e) vendéglátó üzlet: a kereskedelemről szóló jogszabály szerint vendéglátást nyújtó 

üzlet. 

3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása 

4. § 

A szeszes italt is forgalmazó vendéglátó üzletek 22.00 óra és 05.00 óra között nem tarthatnak 

nyitva. 

5. § 

(1) A szeszes italt is forgalmazó vendéglátó üzletek korlátozás nélkül tarthatnak nyitva: 

a) bejelentett esküvői rendezvény napján, 

b) szilveszter napján. 

6. § 

Helyi civil szervezetek vendéglátó üzletben tartott eseti rendezvényére a polgármester egyedi 

engedélyt adhat 22 óra és 02 óra közötti további nyitvatartásra. 

7.§ 

Az e rendeletben meghatározott nyitvatartási idő végén az üzemeltető köteles intézkedni a 

kereskedelem és a vendégforgalom megszüntetéséről, és ezzel egyidejűleg az ott tartott 

rendezvény bezárásáról. 



  

 

 

4. A szeszes italok közterületen történő fogyasztásának tilalmára vonatkozó 

szabályok 

8. § 

(1) Szeszes ital fogyasztása a közterületeken tilos. 

(2) A korlátozás nem terjed ki  

a) a szeszes italt is forgalmazó vendéglátóhelyek által a nyitvatartási idő alatt jogszerűen 

használt közterületekre (pl. vendéglátó előkertekre, teraszokra) 

b) a vásárok, települési rendezvények, fesztiválok helyszíneire, 

c) a szilveszteri időszakra: minden év december 31-én 18 órától a következő év január 1-

jén reggel 8 óráig terjedő időszakra. 

(3) A szeszes italt is forgalmazó üzlet és a közterületi terasszal, előkerttel nem rendelkező 

vendéglátó üzlet üzemeltetője, alkalmazottja köteles gondoskodni arról, hogy 

nyitvatartási időben az üzlet, és vendéglátóhely bármely bejáratától számított 5 méteres 

közterületi szakaszon belül szeszes italt ne fogyasszanak.  

 (4) A szeszes italok közterületen történő fogyasztásának tilalmára a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény 

rendelkezései megfelelően irányadóak. 

 

5. Eljárási rendelkezések 

9. § 

(1) Az esküvői rendezvényt az üzemeltető az adott rendezvény megtartása előtt legalább 15 

nappal, írásban bejelenti a jegyző felé az 1. melléklet szerinti nyomtatványon. A 

bejelentés tartalmazza a rendezvény megtartásának helyszínét, időpontját. A bejelentést a 

jegyző 8 napon belül záradékolja. 

(2) A 6.§ szerinti eseti rendezvény további nyitvatartására vonatkozó kérelem a 2. melléklet 

szerinti nyomtatványon nyújtható be az adott rendezvény megtartása előtt legalább 15 

nappal.  

 

6. Záró rendelkezések 

10. § 

 

Ez a rendelet 2017. február 8. napján lép hatályba.  

 

 

Kunágota, 2017. február 6. 

 

 

 

   Süli Ernő    Boldog Zoltánné 

   polgármester     jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Kunágota, 2017. február 7.     Boldog Zoltánné 

         jegyző 

 



  

1. melléklet az 1/2017. (II.7.) önkormányzati rendelethez 

 

BEJELENTÉS 

vendéglátó üzletben esküvőt követő rendezvény tartásához 

 

Bejelentő adatai: 

 

Név (cégnév):  ..............................................................................................................................  

 

Székhelye: ....................................................................................................................................  

 

A rendezvény helyszíne (üzlet címe):  .........................................................................................  

 

Az üzlet elnevezése:  ....................................................................................................................  

 

Az üzlet nyilvántartási száma:  .....................................................................................................  

 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával 

kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló 1/2017. (II.7.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) 

bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy az általam üzemeltetett üzletben esküvő 

utáni rendezvényre kerül sor az alábbi időpontban: 

 

   …………………………………………………………… 

 

 

 

Kunágota, ……………………… 

        ....…………………………  

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

A bejelentést tudomásul vettem. 

 

Kunágota, ………………………. 

            

      P.H. 

   

   

  

 …………………………… 

 jegyző 

 



  

2. melléklet az 1/2017. (II.7.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM 

vendéglátó üzletben civil szervezet eseti rendezvényére vonatkozó további nyitvatartásról 

 

Bejelentő adatai: 

 

Név (cégnév):  ..............................................................................................................................  

 

Székhelye: ....................................................................................................................................    

 

A rendezvény helyszíne (üzlet címe):  .........................................................................................  

 

Az üzlet elnevezése:  ....................................................................................................................  

 

Az üzlet nyilvántartási száma:  .....................................................................................................  

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával 

kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló 1/2017. (II.7.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) 

bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy az általam üzemeltetett üzletben civil 

szervezet eseti rendezvényére kerül sor. Polgármesteri egyedi engedélyt kérek az alábbi 

időpontra, időtartamra a nyitvatartási időre vonatkozóan: 

 

   …………………………………………………………… 

 

A civil szervezet megnevezése:………………………………………………………………… 

 

A civil szervezet nyilvántartási száma:…………………………………………………………. 

 

Kunágota, ……………………… 

        ....…………………………  

 cégszerű aláírás 

 

 

Rendezvényt tartó civil szervezet vezetőjének aláírása: ……………………………. 

 

 

 

A kérelemben foglaltak alapján, az abban foglaltak szerint az egyedi engedélyt megadom. 

 

Kunágota, ………………………. 

            

      P.H.   …………………………… 

 polgármester 


