
 

 

 

 

 

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

 

6/2009. (VI. 26.) rendelete 

 

 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

 

(módosítással egységes szerkezetben) 

 

 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) 

bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. §. (4) bekezdésében és 12. §. 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a település közigazgatási területén az üzletek 

éjszakai nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint szabályozza: 

 

 

1. §. 

 

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószele nagyközség közigazgatási területén működő vendéglátó 

tevékenységre jogosító működési engedéllyel rendelkező üzletre (továbbiakban: üzlet), illetve 

vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre és egyéni vállalkozókra terjed ki. 

 

2. §. 

 

(1) Az 1. §-ban meghatározott üzletek hétfőtől csütörtökig és vasárnap 23
00 

óra és másnap  

06
00 

 óra között, pénteken és szombaton, valamint az ünnepnapot megelőző napon 02
00 

óra és 

másnap 06
00 

óra között nem tarthatnak nyitva. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a zártkörű rendezvény tartása esetén is be kell tartani. 

(3) A rendeletben foglalt korlátozás nem vonatkozik 

a) az önkormányzat vagy intézménye által szervezett rendezvényekre, 

b) lakodalom, ezüst-, aranylakodalom, ballagás, osztálytalálkozó megünnepléséhez  

kapcsolódó zártkörű rendezvények tartására melegkonyhás vendéglátó egységben, mely 

esetében a rendezvény előtt legalább 15 nappal a polgármesternek írásbeli bejelentést kell 

tenni. 

(4)
1
 Havonta egy alkalommal, szombati napon, az üzletek 06.00 óra és másnap 04.00 óra között 

tarthatnak nyitva előzetes bejelentés alapján, melyet a polgármesternek és a rendőrségnek 

legalább 5 munkanappal előbb köteles az üzemeltető bejelenteni. 
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Megállapította: 12/2009. (IX. 25.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2009 október 1-től. 



3. §. 
 

(1) E rendelet 2009. július 15-én lép hatályba. 

(2) A rendelet 2. §-ában foglaltak megsértése szabálysértésnek minősül, amely miatt az  

elkövető 50 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az egyes szabálysértésekről szóló 

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 76. §-a alapján. 

(3) A rendelet alkalmazásában vendéglátó üzlet: az üzletek működésének rendjéről, valamint  

az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontja szerinti kereskedelmi 

vendéglátóhely – a működési engedély kiadásának alapjául szolgáló jogszabály változására 

tekintet nélkül -: 

 2110 Melegkonyhás vendéglátóhely, 

 2120 Cukrászda, 

 2130 Italüzlet, 

 2140 Egyéb vendéglátóhely, 

 2150 Zenés szórakozóhely, 

 2210 Főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem, 

 2220 Munkahelyi, intézményi büfé, 

 2300 Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha, 

 2400 Rendezvényi étkeztetés üzletkörök. 

(4) A rendelet alkalmazásában ünnepnap: január 1., március 15., húsvét hétfő, május 1.,  

pünkösd hétfő, augusztus 20., október 23., december 25., december 31. 

(5)
2
 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács  

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Tápiószele, 2009. június 25. 

 

 

 

 

    K o v á c s   Ferenc s.k.   T ó t h   Julianna s.k. 

    polgármester     jegyző 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül. 

 

Tápiószele, 2009. június 26. 

 

 

 

    T ó t h   Julianna s.k. 

    jegyző 
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Megállapította 12/2009 (IX. 25.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2009. október 1-től. 


