
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

       15/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete 
 

Az üzletek kötelező zárva tartásáról  
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja. 

 
1. Általános rendelkezések 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben szabályozott esetek kivételével - kiterjed 
Medgyesegyháza Város közigazgatási területén a bejelentés alapján üzemelő vagy működési 
engedéllyel rendelkező, szeszesitalt forgalmazó, vagy kimérést folytató vendéglátó 
egységekre. 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki  

a) a Dinnyefesztivál és a Medgyesegyházi Napok ideje alatt tartott rendezvényekre 
b) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényekre 
c) a családi ünnepekhez, ünnepségekhez kapcsolódó zártkörű rendezvényekre (pl. 

lakodalom, keresztelő, házassági évforduló, ballagási rendezvény) 
 

2. A vendéglátó üzletek nyitva tartásának rendje 
 

2. § 
(1) A vendéglátó üzletek  

a) hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 23.00 óra és 05.00 óra között, 
b) pénteken valamint ünnepnapon 00.00 óra és 05.00 óra között, 
c) szombaton 02.00 óra és 05.00 óra között,  
d) vasárnap 02.00 óra és 05.00 óra között, és 23.00 óra és 24.00 óra között nem 

tarthatnak nyitva. 
 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérő nyitva tartás engedélyezését minden vendéglátó üzlet naptári 
évente 2 alkalommal, rendezvényhez kötötten kérheti. Az eltérő nyitva tartás 
engedélyezése ügyében első fokon a polgármester dönt. 

 
 

3. § 
 

Eltérő nyitva tartás engedélyezhető akkor, ha a vendéglátó üzlettel telekhatáros 
valamennyi ingatlan tulajdonosa - ha az adott szomszédos ingatlannak több tulajdonosa 
van, akkor az ingatlan tulajdonosainak többsége - ehhez írásban hozzájárul, feltéve, hogy 
egy éven belül a vendéglátó üzlet mindenkori üzemeltetőjével szemben nem érkezett 
megalapozott lakossági panasz, vagy bejelentés. 

 
 
 



3. Záró rendelkezések 
 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 1 -jén lép hatályba. 
 
(2) E rendelet rendelkezéseit a már működő üzletek esetében is alkalmazni kell. 
 
(3) A vendéglátó egység tulajdonosa, bérlője, üzemeltetője az eltérő nyitvatartási rendű 

üzletek működését e rendelet hatályba lépésétől számított 8 napon belül a rendeletben 
foglaltakhoz igazítani, így az esetlegesen megváltozott nyitvatartási idejében 
bekövetkezett változást a jegyzőnél bejelenteni köteles.  

 
Medgyesegyháza, 2012. augusztus 28. 
 
 
 
  Ruck Márton      Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
             polgármester                  jegyző 
 
 
Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. augusztus 29-én megtörtént. 
 
Medgyesegyháza, 2012. augusztus 29. 
 
 
          Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
 jegyző 
 
 


