DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2012.(IX.19.)
RENDELETE
Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) és 12.§ (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a
lakosság nyugalomhoz, különösen az éjszakai pihenéshez való alkotmányos
jogának biztosítása.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya az 1. mellékletben foglalt utcákban működő, működési
engedély, illetve bejelentés-köteles termékek forgalmazását, valamint
szeszesital kimérést végző vendéglátó üzletekre és azok üzemeltetőire terjed
ki.
Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje
3.§
(1) A rendelet hatálya alá tartozó üzletek hétfőn, kedden, szerdán,
csütörtökön és vasárnap 22 óra és 06 óra között nem tarthatnak nyitva.
Pénteken 02 óra és 06 óra valamint szombaton 24 és 06 óra között nem
tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kereskedelmi vendéglátóhelyek
április 30., május 1., augusztus 19. és 20., az önkormányzat által
szervezett Káposztás Napokon, valamint december 31. és január 1.
napján korlátozás nélkül nyitva tarthatnak, és a DOC által szervezett
szalagavató és ballagás napján.
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Záró rendelkezések
4.§
(1) Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a már működő kereskedelmi vendéglátóhelyek
esetében is alkalmazni kell.
(3) A már működő kereskedelmi vendéglátóhelyek üzemeltetői kötelesek a
kereskedelmi vendéglátóhely nyitva tartási idejét meghatározni a 3.§
rendelkezésével összhangban és ezt a rendelet hatályba lépésétől
számított 15 napon belül a jegyzőnek bejelenteni.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2012. szeptember 19. napján kihirdettem:

Barabás Jánosné dr.
jegyző
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16/2012.(IX.19.) Ör. 1. melléklete
1) Demecser, Arany János út,
2) Demecser, Vasvári Pál út,
3) Demecser, Hunyadi út,
4) Demecser, Kétezer-egy tér.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I.

TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK:

A rendelet elfogadásának társadalmi, gazdasági hatása van. A társadalmi hatása a
lakosság éjszakai pihenéshez való jogának biztosítása azzal, hogy egyes vendéglátó
egységek éjszakai nyitva tartási idejét korlátozza. Gazdasági hatása, hogy a rendelet
hatálya alá tartozó vendéglátó egységeket üzemeltető vállalkozóknak a nyitva tartási
idő korlátozása bevételkiesést jelent.
II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS
Nincs
III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
Környezeti hatása van.
következménye nincs.

A

lakosság

nyugalmának

biztosítása.

Egészségi

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:
Nincs.
V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS
ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
A rendelet megalkotására felhatalmazást ad a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 6.§ (4) és 12.§ (5) bekezdése. A jogalkotás elmaradásának várható
következménye: lakossági elégedetlenség az éjszakai hangoskodás, zaj miatt.
VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLY, SZERVEZETI,
TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
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