Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestületének
10/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 9/2011.(V. 17.),
24/2012.(X.30.) számú önkormányzati rendelettel
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a közterületen való szeszesital-fogyasztás
korlátozásának szabályairól
(2012. november 1-től hatályos szöveg)

Szeghalom Varos Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében, illetve 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja

A rendelet célja, hogy a kereskedők érdekeinek figyelembevételével, a lakosság
nyugalmának, illetve pihenéshez való jogának biztosítása megvalósuljon.

2. §
A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom város belterületén működő valamennyi vendéglátó
üzletre, kivéve azon üzleteket, amelyek bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi)
távolságon belül lakott ingatlan nem található.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti üzletet működtető kereskedőre.
(3)A rendelet személyi hatálya a közterületen való szeszesital-fogyasztásra vonatkozó
rendelkezések tekintetében a természetes személyekre terjed ki.

3. §
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendje

(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, vendéglátó üzlet:
a.) május 1-től – október 31-ig:
a.a.) hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap 24.00-óra és másnap 5,00 között- előkert, terasz
23.00 és másnap 6.00 között – nem tarthat nyitva.
a.b.) pénteken és szombaton legfeljebb másnap 3.00 óráig tarthat nyitva.
b.) november 1-től – április 30-ig:
b.a.) hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap 23.00-óra és másnap 5,00 között- előkert, terasz
22.00 és másnap 6.00 között – nem tarthat nyitva.
b.b.) pénteken és szombaton legfeljebb másnap 2.00 óráig tarthat nyitva.
(2) Amennyiben az ünnepnapot megelőző nap az (1) bekezdés a.a.) és b.a.) pontjában
meghatározott napra esik, a nyitva tartás rendjére az (1) bekezdés a.b.) és b.b.) pontjában
foglaltak vonatkoznak.
(3) Az év december 31. és január 1. napjain az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem
alkalmazható.
(4) A Polgármester az üzemeltető kérelme alapján, eseti alkalommal egyedi nyitva tartási
rendet engedélyezhet.
(5) A (4) bekezdésben foglalt kérelmet e rendelet 1. számú mellékletet képező
formanyomtatványon kell benyújtani.
(6) A (4) bekezdésben foglalt engedély zártkörű családi rendezvények, illetve városi
rendezvény megrendezése eseten adható meg.
(7) A fenti nyitvatartási rendtől eltérően a „diszkó üzemeltetési engedéllyel” rendelkező
üzletek pénteki és szombati napok másnapján 04 óráig tarthatnak nyitva.

4.§
A közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályai

(1) A közterületen tilos a szeszesital fogyasztása a (2)-(4) bekezdésekben foglalt esetek
kivételével.

(2) A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki az érvényes közterülethasználati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzletre, annak előkertjére, kitelepülése
területére, nyitva tartási időben.
(3) A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki az engedéllyel
rendelkező rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt.
(4) A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki a december 31. napján
20 órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakra.

5. §
Értelmező rendelkezések

a) üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve
önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás,
tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
b) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás
céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató
tevékenységet is.
c) vendéglátó üzlet: Vendéglátást végző üzlet.
d) családi rendezvény: névadót, házasságkötést, házassági évfordulót, születésnapot,
névnapot, halálesetet, ballagást, szalagavatót követő rendezvények;
e) városi rendezvény: önkormányzat által szervezett vagy támogatott rendezvény;
f) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által
megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki
használhat.
g) szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű
szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb
alkoholtartalmú üdítőitalokat;

6. §
Záró rendelkezések

A rendelet 2010. augusztus 1. napján lép hatályba.

Macsári József
Polgármester

Dr.Oláh Ernő
címzetes főjegyző

Melléklet a 10/2010.(VI.29.) ör-höz

Kérelem
egyedi nyitvatartási rend engedélyezésére

Üzemeltető neve:………………………………………………
Üzlet címe:.…………………………………………………….
Üzletkor száma, megnevezése:…..……………………………

Kérem üzletemben, engedélyezze az egyedi nyitvatartási rendet ………… év
…………………… hó …………… napján ..……órától ……… óráig
……………………..rendezvény megtartása alkalmából.

Nyilatkozom, hogy a rendezvény ideje alatt folyamatosan biztosítom a lakosság nyugalmát,
illetve a rendezvény végét követően a közterületen keletkezett hulladék eltakarításáról
azonnal gondoskodom.

Szeghalom, ……………………………….
…………………………………..
üzemeltető

