
Arló Nagyközség Önkormányzat 

 

21/2008. (XII. 1.)  

rendelete 

 
az üzletek nyitva tartásának rendjéről  

 

 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, 

valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. §. (4) és 12. 

§. (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az üzletek nyitva 

tartásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. §. 

A rendelet hatálya kiterjed Arló Nagyközségi Önkormányzat közigazgatási 

területén külön jogszabályban meghatározott működési engedéllyel 

rendelkező vendéglátó, illetve kereskedelmi tevékenységet folytató 

üzletekre. 

2. §. 

 

(1) A vendéglátó, illetve kereskedelmi üzletek 22 óra és 6 óra között nem 

tarthatnak nyitva. 

 

(2) Az (1) bekezdés alatti zárva tartási tilalom alól mentes napok: 

december 31. és január 1. 

 

(3) Nem vonatkozik a kötelező zárva tartás a rendezvény idejére azokra az 

üzletekre, amelyekben kulturális, hagyományőrző rendezvényeket 

tartanak, ha azt a (4)-(5) bekezdés szerint bejelentik. 

 

(4) Az üzemeltető a rendezvény előtt legalább 3 nappal köteles írásban 

bejelenteni azt a polgármesternek. A bejelentésekről a hivatal 

nyilvántartást vezet. 

 

(5) A bejelentést két példányban formanyomtatványom kell benyújtani. 

Tartalmaznia kell a rendezvény helyét, időpontját, a rendező szerv 

vagy személy megnevezését, jellegét. 
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(6) A polgármester a bejelentés tudomásul vételét a bejelentés 

záradékolásával igazolja. A záradékolt bejelentés egy példányát a 

bejelentőnek kell visszaadni ellenőrzés, panasz esetén igazolás 

céljából. 

 

3. §. 

(1) Szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, 

aki a 2. §-ban írt kötelezettségét elmulasztja, vagy abban valótlan 

adatokat közöl. 

(2) Annak az üzletnek az üzemeltetője, aki ellen lefolytatott szabálysértési 

eljárásban két alkalommal megállapították a 3. §. (1) bekezdésében írt 

szabálysértés elkövetését, a második szabálysértést követő 6 hónapon 

belül a 2. §-ban írt bejelentése nem záradékolható, így a zárva tartási 

kötelezettség alól nem mentesíthető. 

 

 

4. §. 

 

A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Zsigray Árpád sk.                                             Klisóczkiné Papp Andrea sk.  

polgármester                                                                                 jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetésre került 2009. december 1-jén. 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

Solymosi Katalin 

jegyzőkönyvvezető 


