Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011.(X.31.) önkormányzati
rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6. §. (4) bekezdésében és a 12. §. (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya Nádudvar város belterületén tevékenységet folytató vendéglátó, illetve
kereskedelmi üzletekre terjed ki.
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. munkaszüneti nap: a szombat, kivéve ha az 1992. évi XXII. tv. 125. §. (5) bekezdése alapján
a munkaidő beosztást a miniszter eltérően szabályozza, továbbá a vasárnap és a fizetett
ünnepnap
2. munkanap: valamennyi nap, amely nem munkaszüneti nap.
3. §
(1) A vendéglátó, illetve kereskedelmi üzlet üzemeltetője köteles zárva tartani az üzletet:

a) munkanapon, és munkaszüneti napon ha a következő nap munkanap, 22,00 órától a
következő nap 5,00 óráig.
b) munkanapon, ha a következő nap munkaszüneti nap, a
következő nap 2,00 órától 5,00 óráig.
c) munkaszüneti napon, ha a következő nap
munkaszüneti nap, a következő nap 2,00 órától 5,00
óráig.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás alól kivételt képez szilveszter éjszakája.

4. §
A 2. §. (1) bekezdésében meghatározott korlátozás nem vonatkozik
a) az önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvényekre
b) lakodalmak és családi rendezvények tartására.
5. §1
(1) A vendéglátóhelyek, illetve kerthelyiségek és teraszok részére a polgármester, rendezvények

idejére valamint a kiemelt jelentőségű sportesemények (EB, VB, nyári olimpiai játékok)
kérelemre a rendeletben meghatározott nyitvatartási rendtől eltérő nyitvatartási rendet
engedélyezhet.
(2) A kérelmet a polgármesternek kell benyújtani legalább tizenöt nappal a rendezvények,

kiemelt jelentőségű sportesemények előtt.
(3) Az engedély kiadása megtagadható a kereskedőtől, ha a kérelem benyújtását megelőző 1

évben
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a) kereskedő működésével kapcsolatban panasz érkezett a kereskedelmi hatósághoz, vagy

b) hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a kereskedő jogszabálysértő módon
üzemel.
Záró rendelkezések
6. §
Ezen rendelet 2011. november 1-től lép hatályba.
Kalmár Erzsébet sk.
címzetes főjegyző

Beke Imre sk.
polgármester
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