
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
10/2012. (V.09.) önkormányzati rendelete 

 
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl 

 
 
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
kereskedelemrıl 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 rendjérıl a következıket 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. §  A rendelet hatálya Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területén mőködı 

mőködési engedély, illetve bejelentés köteles termékek forgalmazását, valamint 
szeszesital kimérést végzı üzletekre és azok üzemeltetıire terjed ki. 

 
3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó üzletek hétfıtıl csütörtökig, valamint vasárnap és 

munkaszüneti napon: 500 órától 2200 óráig, péntek, szombat, valamint 
munkaszüneti napot megelızı napokon 500 órától 2400 óráig tarthatnak nyitva. 
Amennyiben két 500 órától 2400 óráig nyitva tartó nap közé egy 500 órától 2200 
óráig nyitva tartó nap esik, akkor a 500 órától 2400 óráig tartó nyitva tartás az 
irányadó mind a három nap tekintetében. 

 
(2) A vendéglátóhelyek rendezvényt tarthatnak évente egységenként 6 alkalommal 

2200 óra és 0300óra között. A zenés rendezvényt a megkezdése elıtt 8 nappal, a 
mellékletben megjelölt nyomtatványon a település jegyzıjének be kell jelenteni. 

 
(3) Az (1) bekezdésben megfogalmazott korlátozás nem vonatkozik a december 31. 

napján 2400 órától január 1. napján 500 óráig terjedı idıszakra. 
 

4. §  (1) Ez a  rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba. 
 

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépéskor érvényes mőködési engedéllyel rendelkezı 
üzletekre is alkalmazni kell.  

 
(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 

 
Tiszaalpár, 2012. április 10. 
 
 
dr. Vancsura István                         dr. Menyhárt Anett  
   polgármester                           jegyzı 
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Melléklet 
 

B E  J E L E N T É S  
 

 
Bejelentı adatai: 
 
Alulírott (név)            
 
bejelentem, hogy (székhelye)          
 
által a Tiszaalpár, (üzlet/rendezvény címe)        
 
szám alatt üzemeltetett (üzlet/rendezvény megnevezése)      
 
 
Várható létszám           
 
 
A rendezvény lebonyolításáért felelıs személy: 
 
Neve             
Címe             
 Telefonszáma            
 
 
A rendezvény:   zártkörő     nem zártkörő 
 

 
 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 
rendelet 22. § (1) bekezdésének figyelembe vételével bejelentem: 

 
Zeneszolgáltatást/ táncos rendezvényt/ mősoros elıadást nyújtok  

 

…………………………………………………. napon 

……………………………….. órától ………………………………. óráig 

Rendezvény megnevezése:         

 

 
A 210/2009. (IX.29) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység akkor 
folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek.  
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A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 
zajterhelési határértékeket, 6-22 óráig 50 dBL, 22-06 óráig 40 dBL érték a zenés rendezvény 
ideje alatt be kell tartani. 
 
Tudomásul veszem, hogy ha nem a fenti határértékek szerint üzemel a vendéglátóhely 
továbbá a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása 
érdekében a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. §. (5) bekezdése alapján a 
jegyzı az üzlet éjszakai nyitva tartását korlátozhatja, illetve kötelezı éjszakai zárva tartási 
idıszakot rendelhet el. 
 
Tiszaalpár, 201_. év ............................. hónap.............. nap. 
 
 

                                …………………………………….. 
          (aláírás) 
 

       …………………………………….. 
                                                                      (telefonszám) 
   
 
 
J e g y z ı tölti ki:  
 
A bejelentést tudomásul vettem:  
 
 
Tiszaalpár, 201.. év……… hó .... nap 
 
 
                                                                             ….……………………………………...... 
                                                                                                                 aláírás                             

 


