(Egységes szerkezetben)
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai (2200 óra és 0600 óra közötti)
nyitvatartási rendjéről a következőket rendeli el:
1. §

A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság
nyugalomhoz, különösen az éjszakai (2200-0600 óra között) pihenéshez való
alkotmányos jogának biztosítása.

2.§

(1) A rendelet hatálya, a (2)-(3) bekezdésben szabályozott esetek kivételével,
Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő működési engedély, illetve
bejelentés köteles termékek forgalmazását, valamint szeszesital kimérést végző
üzletekre és azok üzemeltetőire terjed ki.
(2)1 A rendelet hatálya nem terjed ki a város közigazgatási területén lévő
bevásárlóközpontokra, üzemanyagtöltő állomások területén, valamint a 41. sz. I.
rendű főközlekedési út városon átvezető – Ifjúság, Jókai, Beregszászi – út,
valamint a Vammala utca mentén létesített üzletre.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki Vásárosnamény Város közigazgatási területéhez
tartozó Tisza parti üdülőhely árterületen belül működő üzleteire.

3. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó üzletek hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap és
munkaszüneti napon: 600 órától 2300 óráig, péntek, szombat, valamint
munkaszüneti napot megelőző napokon 600 órától 2400 óráig tarthatnak nyitva.
(2) A vendéglátóhelyek rendezvényt tarthatnak évente egységenként 10 alkalommal
2200 óra és 0600 óra között. Az alkalomszerűen tartott rendezvényt az üzemeltető
az adott rendezvény megtartása előtt legalább 15 nappal írásban bejelenti a jegyző
felé.
(3) A bejelentés tartalmazza a rendezvény megtartásának helyszínét, időpontját, annak
jellegét, valamint a kezdetét és végét jelző időpontokat órában, percben
meghatározva.
(4) Az (1) bekezdésben megfogalmazott korlátozás nem vonatkozik a december 31.
napján 2400 órától január 1. napján 600 óráig terjedő időszakra.

4. §
1

(1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.

Megállapította a 24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos 2011. október 1-től.
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(2) Rendelkezéseit a hatályba lépéskor érvényes működési engedéllyel rendelkező
üzletekre is alkalmazni kell.

Vásárosnamény, 2011. január 27.
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