Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011.(IV.06.) rendelete
A vendéglátóipari egységek, vendéglátóhelyek nyitvatartási rendjéről
Balástya Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a kereskedelemről
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy érvényre jusson Balástya lakóinak, illetve a településen
ideiglenes jelleggel tartózkodóknak az egészséges életkörülményekhez és a
pihenéshez való joga, továbbá meghatározzák a településen működő üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjét.
A rendelet hatálya
2.§
Jelen rendelet hatálya kiterjed Balástya település közigazgatási területén a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény [továbbiakban: Kertv.],
valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: Ker.] hatálya alá tartozó üzletben
folytatott vendéglátó kereskedelmi tevékenységre, rendezvényi vendéglátó
kereskedelmi tevékenységre, valamint a vendéglátó kereskedelmi tevékenységet
folytató kereskedőre.
Az éjszakai nyitva tartás rendje
3.§
(1) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendje
a) Hétfőtől-csütörtökig és vasárnap 22:00 órától 06:00 óráig
b) Pénteken és szombaton 23:00-06:00 óráig
kötelező zárva tartani.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt éjszakai nyitva tartás korlátozása nem
vonatkozik az
• Önkormányzat által szervezett rendezvényen (Falunapon, Búcsú),
valamint Szilveszter (december 31. és január 1.) napján megtartott
alkalmi
rendezvényeken
folytatott
vendéglátó,
kereskedelmi
tevékenységre.

•

A kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteire, valamint bármely
vendéglátó üzletben rendezett zártkörű rendezvényekre (lakodalmak,
családi rendezvények).

(3) Az (1) bekezdésben előírt nyitvatartási rendtől – a (2) bekezdésben rögzített
eseteken kívül – csak eseti jelleggel és külön engedély birtokában jogosult a
vendéglátó tevékenységet folytató kereskedő eltérni.
(4) A vendéglátó üzletekben illetve rendezvényi vendéglátáskor a kereskedőnek
gondoskodnia kell arról, hogy 22:00 óra után zeneszolgáltatás, műsoros előadás,
tánctevékenység kizárólag zárt helyiségben, zárt nyílászárók mellett történjen, a
mindenkor hatályos zaj- és rezgésvédelmi határértékek betartása mellett. Tilos a
vendéglátó üzlethez tartozó kerthelyiségben, előkertben, teraszon vagy
parkolóban 22:00 óra után hangosító berendezést üzemeltetni.
Az engedélyezésre irányuló eljárás
4. §
(1) A 4. § (1) bekezdésben előírt nyitvatartási rendtől eseti jelleggel eltérő nyitva
tartás engedélyezésével kapcsolatos ügyekben első fokon Balástya
polgármestere jár el, másodfokon az ügy elbírálására a Képviselő-testület
jogosult.
(2) A kérelemre induló, illetékköteles engedélyezési eljárásban a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A kérelmet a kereskedőnek az alkalmi rendezvény esedékessége előtt
legkésőbb 15 munkanappal, a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez e célra
rendszeresített formanyomtatványon, írásban kell előterjeszteni. Az általános
tételű eljárási illetéket illetékbélyeg formájában, a kérelmén kell leróni.
(4) Az engedélyben foglalt előírások betartásáért a vendéglátó üzletet
üzemeltető illetve a rendezvényi vendéglátást biztosító kereskedő felel.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
5. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendeletben foglalt előírások megszegése esetén alkalmazandó
jogkövetkezményekre a Kertv., a Ker. valamint az egyes szabálysértésekről
szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A vendéglátó üzleteket üzemeltető kereskedők-amennyiben a nyitvatartási
idejük hosszabb, mint a jelen rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott
időszak, kötelesek a nyitvatartási rendjüket e rendelet hatálybalépését követő 15
napon belül annak előírásaihoz igazítani.

Balástya, 2011. április 05.
Ujvári László sk.
Polgármester
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