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KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

13/2015. (VI. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ ÜZLETEK ÉS VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK 

ÉJSZAKAI NYITVATARTÁSÁNAK RENDJÉRİL 
 
Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a 
kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja 
 
1. § E rendelet célja azon szabályozás meghatározása, melyek biztosítják és érvényre juttatják 
Kál Nagyközség lakóinak és a településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak az egészséges 
életkörülményekhez és pihenéshez való jogát és egyúttal meghatározza a településen mőködı 
üzletek éjszakai nyitva tartási rendjét.  
 

2. A rendelet hatálya 
 
2. § (1) Területi hatály: a rendelet hatálya kiterjed Kál Nagyközség közigazgatási területének 
belterületi részén mőködı, vendéglátást folytató üzletekre. 
(2) Személyi hatály: a rendelet személyi hatálya a rendelet 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott területen mőködı vendéglátói tevékenységet folytató üzletekre (továbbiakban: 
vendéglátó üzletek) terjed ki. 
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
a) kereskedelmi szálláshelyekre, 
b) élelmiszer-, és vegyeskereskedés üzletekre, 
c) üzemanyagtöltı állomásra, 
d) lakodalmak, esküvık helyszíneire, 
f) az Önkormányzat, az Önkormányzat szervei, a község bejegyzett társadalmi szervezeti, 
egyesületei által megtartott rendezvények helyszíneire. 
 

3. Értelmezı rendelkezések 
 
3. § E rendelet alkalmazásában: 
a) üzlet: a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. tv. (a továbbiakban: kereskedelmi 
törvény) 2. § 27. pontjában meghatározattak szerint; 
b) szálláshely-szolgáltatás: a kereskedelmi törvény 2. § 23. pontjában meghatározott 
szolgáltatások nyújtása; 
c) vendéglátás: a kereskedelmi törvény 2. § 30. pontjában meghatározott tevékenység; 
d) zenés, táncos rendezvény: a zenés, táncos rendezvények mőködésének biztonságosabbá 
tételérıl szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet 2. § 2. pontjában meghatározott esemény. 
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II. fejezet 
 

4. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályai 
 
4. § (1) A vendéglátó üzletek 
hétfıtıl péntekig: 22:00 órától 05:00 óráig, 
szombaton: 24:00 órától 05:00 óráig, 
vasárnap: 22:00 órától 05:00 óráig 
– a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – nem tarthatnak nyitva. 
(2) Tárgyév június utolsó szombatján, valamint december 31-én 22:00 óra és az azt követı 
nap 06:00 óráig külön engedély nélkül – a vendéglátó üzlet által meghatározott nyitva tartási 
idıben – nyitva tarthatnak a vendéglátó üzletek. 
(3) Kérelemre a vendéglátóhelyek naptári évenként a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül 
legfeljebb évi négy alkalommal az (1) bekezdésben meghatározott nyitva tartási idıtıl eltérı 
nyitva tartás engedélyezhetı. 
 
5.§ (1) A kérelmet az üzemeltetı az adott rendezvény megtartása elıtt legalább 15 nappal az 
1. melléklet szerinti nyomtatványon bejelenteni köteles a polgármester felé. 
(2) A polgármester a kérelmet megvizsgálja, engedélyezés esetén a bejelentést záradékolja. 
(3) Olyan kérelmezı esetében, aki korábban kért eseti nyitvatartási idı hosszabbítást és 
közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény történt a rendezvénye alatt úgy, hogy az 
esemény kiváltó okaként az üzemeltetınek felróható magatartás dokumentáltan igazolható, a 
polgármester a kérelmét elutasíthatja. 
 

5.Záró rendelkezések 
 
6. § (1) E rendelet 2015. június 12-én kerül kihirdetésre és 2015. július 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 Morvai János dr. Szabó Anikó 
 polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2015. június 12. 
 
 
 dr. Szabó Anikó 
 jegyzı 
 
 


