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Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény [a továbbiakban: Kertv..] 6. § (4) és 12. § (5) bekezdéseiben kapott 

felhatalmazás alapján  a következőket rendeli el. 

 

1.§ 

A rendelet hatálya Ágasegyháza település közigazgatási területén a kereskedelemről 

szóló 2005. évi CLXIV. törvény [a továbbiakban: Kertv.], valamint a kereskedelmi 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: Kerr.] hatálya alá tartozó üzletben folytatott vendéglátó kereskedelmi 

tevékenységre, valamint a vendéglátó tevékenységet folytató kereskedőre. 

 

2.§ 

E rendelet alkalmazásában: 

a)  üzlet: a Kertv. 2.§ 27. pontjában meghatározott fogalom, 

b)  vendéglátás: a Kertv. 2.§ 30. pontjában meghatározott fogalom  

c)  rendezvényi vendéglátás: a b) pont szerinti tevékenységet a kereskedő - szerződéses 

megegyezés alapján, a megrendelő által meghatározott helyen, eseti alkalommal 

végzi, 

d) alkalmi rendezvény: a Kerr. 28.§ a) pontjában meghatározott fogalom, 

e) éjszakai nyitva tartás: 22:00 óra és másnap 06:00 közötti nyitvatartási idő, 

f)  munkaszüneti napok: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény 

125. § (3) bekezdésében munkaszüneti napként meghatározott napok 

 

3.§ 

(1)  A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét a Képviselő-testület az 

alábbiak szerint határozza meg:  

az üzleteknek Ágasegyháza közigazgatási területén  hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 

péntek, szombat, vasárnap 22:00 órától másnap 06:00 óráig zárva tartanak. 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozások nem vonatkoznak a Szilveszter 

napján folytatott vendéglátó kereskedelmi tevékenységre, mely napon 22:00 órától Újév 

napján 06:00 óráig nyitva tarthatnak. 

(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozásoktól – a (1) bekezdésben 

meghatározott kivételektől eltekintve – csak alkalmi rendezvényeken, eseti jelleggel és 

külön engedély birtokában jogosult a vendéglátó kereskedelmi tevékenységet folytató 

kereskedő nyitva tartani. 

(4) A vendéglátó üzletben, illetve rendezvényi vendéglátáskor a kereskedőnek 

gondoskodnia kell arról, hogy 22:00 óra után, amennyiben erre jogosító engedéllyel 

rendelkezik, zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánctevékenység kizárólag zárt 

helyiségekben, 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, hangoskodni. 



  

 

4.§ 

(1)  A 3. § (1) bekezdésben meghatározott korlátozástól eseti jelleggel eltérő nyitva 

tartás engedélyezésével kapcsolatos ügyekben első fokon Ágasegyháza Község 

Polgármestere jár el, másodfokon az ügy elbírálására a Képviselőtestület jogosult. 

A polgármester évente legfeljebb 5 alkalommal engedélyezhet eltérő nyitva tartást 

az esetben, ha az erre vonatkozó kérelmet megelőző 3 hónapban az üzlet 

tekintetében lakossági bejelentés akár szóban, akár írásban nem érkezett az 

Önkormányzat fele. 

 

(2)   Az üzemeltető az esti (22:00 óra) zárást követően köteles gondoskodni az utcafront 

és az üzlet környezete tekintetében a tisztántartásról, rendezettségről. Az üzemeltető a 

vendégek részére kialakított telken belüli parkoló helyiségről, mely a közúti közlekedést 

nem zavarhatja köteles gondoskodni. 

(3) Az üzlet működési engedélyének visszavonását vonja maga után, ha az üzlet 

üzemeltetője a jelen rendeletet, de különösen a 3§ (4), 4§ (1)-(4)-(5)-(6) bekezdésben 

foglalt rendelkezéseket a legkisebb mértékben is megszegi.  

(4)  A rendelet hatálya nem terjed ki: 

 a)  kereskedelmi szálláshelyekre, 

 b) élelmiszer, vagy vegyeskereskedés üzletekre, amennyiben azok szeszes italt nem 

árusítanak, vagy nem végeznek vendéglátó tevékenységet. 

 c) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre, 

 d) lakodalmak, esküvők, családi és egyéb, magánszemélyek által szerveződő 

rendezvények helyszíneire, 

 e) az Önkormányzat, az önkormányzat szervei, és a község társadalmi         szervezetei, 

egyesületei, az egyházak által megtartott rendezvények helyszíneire. 

5.§ 

 

(1) Az e rendeletben foglalt előírások megszegése esetén indított eljárásban a 

közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 94/A.§-ában 

meghatározottak szerint kell eljárni. 
 

(2) Az e rendeletben foglalt előírások megszegése esetén kiszabható bírság felső határát a 

Képviselő-testület 200.000-, Ft. mértékében határozza meg. 

 

6.§ 

 

(1) A vendéglátó üzleteket üzemeltető kereskedő köteles a nyitva tartását az e rendelet 

előírásaihoz igazítani, és annak változásait Ágasegyháza Község Jegyzőjének 

bejelenteni.  

 



  

(2) Az e rendeletben meghatározottaktól eltérő nyitva tartást a 4.§ (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint – az üzlet üzembentartójának írásbeli kérelmére – a 

polgármester engedélyezheti 

 

(3) A kérelemhez csatolni kell: 

 

1) A rendőrség által kiállított igazolást arról, hogy a kérelemben leírtakat, a rendezvényt 

előzetesen a kérelmező a Rendőrség részére bejelentette és azt a Rendőrség tudomásul 

vette.  

2) Igazolást arról, hogy a kérelmező a zenés rendezvényt előre írásban bejelentette, az 

azzal kapcsolatos adatszolgáltatási lapot kitöltette és a felhasználási engedélyt a szerzői 

joghivataltól megkérte. 

 

 

Záró rendelkezések 

7.§ 

 

 

E rendelet 2016. október 26. napján lép hatályba.  
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