CSALLÓKÖZARANYOS 5/2010. SZ.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELETE
Az üzletek és szolgáltatók nyitvatartási idejéről

Csallóközaranyos község községi képviselő testülete a Tt. 369/1990. sz. a községi
önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításainak és kiegészítésének 4. § 3.
bekezdésének d), h), i) és n) pontja, a 6. § és a 11. § 4. bekezdésének g) pontja értelmében, a
Tt. 455/1991. sz. az üzleti vállalkozásokról szóló törvény és későbbi módosításai és
kiegészítései értelmében, a Tt. 50/1976. sz. a területrendezésről és építkezési szabályozásról
(építésügyi törvény) szóló törvény későbbi módosításai és kiegészítései értelmében, a Tt.
250/2007. sz. a fogyasztók védelméről szóló törvény értelmében, valamint a Tt. 372/1990. sz.
a szabálysértésekről szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései értelmében az
alábbi általános érvényű rendeletet hozta meg (későbbiekben csak „ÁÉR”).
1. Cikkely
A módosítások tárgya
Ezen ÁÉR módosítja:
a. Az üzletek és szolgáltatások nyitvatartási idejének szabályait Csallóközaranyos
területén,
b. Az üzletek és szolgáltatások nyitvatartási idejének feltételeit Csallóközaranyos területén
(kivéve a piacok üzemeltetésének, mozgó árusítások, és házalásos eladások idejét).
2. Cikkely
Alapfogalmak
1. Vállalkozás az a folyamatos tevékenység, amelyet a vállalkozó végez saját nevében, saját
felelősségre annak érdekében, hogy nyereséget érjen el az egyéni előírásokon alapján.
2. Vállalkozó az a személy, aki a Kereskedelmi Cégjegyzékbe beírásra kerül, az a személy,
aki a vállalkozói engedély alapján vállalkozhat, vagy olyan vállalkozó személyek, akik
egyéb vállalkozói engedéllyel rendelkeznek, továbbá olyan vállalkozó személyek, aki
egyéni mezőgazdasági tevékenységet végeznek és az egyéni előírások alapján
nyilvántartásba vannak véve. Ezen ÁÉR értelmében vállalkozónak minősül minden olyan
személy, aki termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít a fogyasztónak.
3. Üzemegység alatt azt a területet értjük, ahol a vállalkozás, mint tevékenység megvalósul a
vállalkozó saját nevében, saját felelősségére, nyereség elérése céljából.
4. Üzemegység lehet főként nem lakó terület, értékesítési terület, épület, földterület, amelyre
az érintett szervek érvényes határozatot adtak ki üzlet és szolgáltatások értékesítésének
céljára, egyes esetekben konkrét meghatározott szolgáltatásokra és árukra.
5. Az áruk és szolgáltatások értékesítési ideje, időbelileg meghatározásra kerül, ami alatt az
üzemegység vállalkozói tevékenységet végezheti és elérhető a fogyasztók számára. Ez idő
alatt a fogyasztók árukat és szolgáltatásokat vásárolhatnak.
6. Az általános meghatározott nyitvatartási idő azt az idő intervallumot foglalja magában,
amit a vállalkozó önmaga határozott meg az üzemegység működtetésére.
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Az egyénileg meghatározott nyitvatartási idő az üzletekben és szolgáltatóknál az az idő
intervallum, amíg a természetes és jogi személyek, a meghatározott területen az
üzemegységeket a község területén üzemeltethetik, ami alatt tevékenységüket végezhetik.
8. Zenei aláfestés alatt azt a zenét értjük, amely zenehallgatásra szolgál, és műszaki
berendezések által kihangosításra kerül abban az esetben, ha nem valamilyen
rendezvényről van szó.
9. Zenés előadás/műsor nem más, mint a táncelőadásokra, vagy egyéb rendezvényekre
kihangosításra kerülő (diszkók), koncertek, élő zenék, előadások, stb.
10. Éjjeli csendrendelet az a meghatározott intervallum (egy nap adott része), ami a község
lakosságának a nyugalmi, együttélési és a jó szomszédi viszonyainak érdekében került
meghatározásra. Az éjjeli csendrendelet 22.00 órától 6.00 óráig érvényes.
11. Egészséges feltételek azok a feltételek, amelyek nincsenek rossz kihatással az emberek
egészségére, de védik és serkentik azt.
12. A lakosság egészséges életkörülményein a község főleg azt érti, hogy a község lakosai
közt nyugalom honol. A felállított feltételek érvényesülnek, és nem zavarják egymást a
lakosok egyéni tevékenységeik során. Nem zavarják egymást és nem sértik mások jogait,
nem zajonganak, nem okoznak rezgést, nem világítanak úgy, hogy az másokat zavarjon és
a többi.
13. Ezen ÁÉR értelmében gyereknek minősül minden 18 évesnél fiatalabb személy.
14. Zárt közösség egy olyan emberek alakított csoport, akik meghívóval, beleegyezéssel vagy
a meghatalmazott személy beleegyezésével (vállalkozó, üzemeltető, megbízott személy)
egy létesítmény területére lépnek.
15. Zavaró zajongásnak nevezzünk, minden zavaró, idegesítő, kellemetlen, és túl hangos
hangot, amely műszaki berendezések és kihangosító berendezések segítségével
kihangosításra kerül egy adott időben egy adott helyen a normális tartomány felett, vagy
az éjszakai csendrendelet ideje alatt.
16. A lakosság nyugalmi állapotán a község azt az állapotot érti, amikor nincsenek a lakosok
egészséges feltételei zavarva/sértve és a lakosok egészséges éltének feltételei biztosítva
vannak a község területén elhelyezkedő létesítmények által is, főleg az éjjeli csendrendelet
időszaka alatt.
7.

3. Cikkely
Üzemegységek/létesítmények a község területén
1. Vállalkozó üzemegységet működtethet olyan területeken, amelyek erre alkalmasak.
2. Az üzemegységet mint építményt csak akkor lehet ilyen célokra használni, ha az illetékes
szervezet erre használatbavételi engedélyt vagy építkezési engedélyt adott ki.
Amennyiben egy építmény felhasználásának célja megváltozik, legyen szó akár
hagyományos épületről vagy üzemegységről, amelynek változtatásai károsíthatják az
emberek környezetét és életét, abban az esetben szükség van az építésügyi hivatal
engedélyére, hogy a változtatások kivitelezhetőek legyenek – a változtatások eljárása
egyéni szabályozás alapján történik.
3. Az építmény felhasználásának célja, vagy módosított felhasználási célja nem ütközhet a
község területrendezési tervével.
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4. Az üzemegység műszaki beosztásának összhangban kell lennie az érvényes egységesített
területrendezési tervezettel és területrendezési alapokkal a Tt. 50/1976. sz. építésügyi
törvény és későbbi módosításai és kiegészítései alapján.
5. A község az eljárásra tekintettel és annak megállapodásának fényében kiadja község
területrendezési dokumentációját az építésügyi eljárás műszaki beosztásának és az
üzemegység felhasználásának céljainak meghatározásához, míg a nyilatkozat kiadása a
község az üzemegység kihasználásának szabályai és a község területének vagy zónájának
funkcionális kihasználása alapján történik, az egyéni ÁÉR-rel összhangban melynek
területrendezési tervdokumentációját a község hagyta jóvá.
4. Cikkely
Üzemegységek bejelentése
A vállalkozó (üzemeltető) köteles a község számára bejelenteni a község területén elhelyezett
vagy működtetett üzemegységet, amelynek feltételeit ez az ÁÉR tartalmazza. Az érintett
személy a bejelentéssel a nyitvatartási időt is bejelenteni ezen ÁÉR értelmében.
5. Cikkely
Üzemegységekkel kapcsolatban felmerülő kötelességek
1. A vállalkozó (üzemeltető) köteles az a vállalkozását/üzemegységét kívülről láthatóan
megjelölni az egyéni előírások alapján, továbbiakban köteles a bejáratnál láthatóan
megjelölni a nyitvatartási időt ezen ÁÉR alapján.
2. Az üzemegység/vállalkozás időszakos bezárása esetében a vállalkozó köteles 24 órával a
bezárás előtt figyelmeztetni a fogyasztót az időszakos bezárásra, ezt a jól látható helyen
kell feltüntetni és megkell határoznia az időszakos bezárás kezdetének és megszűnésének
idejét. Élelmiszer boltok időszakos bezárása esetében a vállalkozó köteles figyelmezetni a
fogyasztót az időszakos bezárás előtt legalább 48 órával, kivételes esetekben legkésőbb az
üzemeltetés időszakos bezárásának napján.
3. A vállalkozó (üzemeltető vagy a megbízott személy) köteles biztosítani, az üzemeltetési
tevékenységen kívül:
a. Hogy az üzemegységen kívülről jól látható legyen a nyitvatartási idő, aminek
összhangban kell lennie ezen ÁÉR általánosan meghatározott nyitvatartási idejével,
b. Hogy a nyitvatartási/üzemeltetési idő belegyen tartva,
c. Hogy a vállalkozás tevékenység ne zavarja a nyugalmi állapotot, éjjeli
csendrendeletet, vagy a közrendet zajongással.
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6. Cikkely
Üzletek és szolgáltatók általánosan meghatározott nyitvatartási ideje
A nyitvatartási/üzemeltetési idő az üzletekben és üzemegységekben valamint szolgáltatóknál
általánosan meghatározásra került, melynek időintervalluma 05.00 órától 24.00 óráig
lehetséges.
7. Cikkely
Üzletek és szolgáltatók egyénileg meghatározott nyitvatartási ideje
1. Az üzemeltetési/nyitvatartási idő a következőkép került meghatározásra:
a. 05.00 órától 24.00 óráig
a1. Olyan üzemegységek, üzletek és szolgáltatók esetében, akik kis vállalkozóként
értékesítik áruikat és szolgáltatásaikat (élelmiszer, vegyes áru, stb.),
a2. Üzletházak (szupermarketek, hipermarketek, stb.),
a3. Olyan üzemegységek, amelyek nyomtatással foglalkoznak,
a4. Olyan üzemegységek, ahol termékeket értékesítenek, főleg esti kis vállalkozóként
(élelmiszer, vegyes áru, stb.).
b. 06.00 órától 22.00 óráig olyan üzemegységek/vállalkozások ahol egészségügyi
szolgáltatásokat és termékeket értékesítenek (gyógyszertárak, egészségügyi
segédeszközök árusításával foglalkozó boltok).
c. 06.00 órától 02.00 óráig olyan üzemegységek/vállalkozások, akik vendéglátó ipari és
éttermi szolgáltatásokat értékesítenek zenei aláfestéssel, beleértve azokat is, akik
beépített játékteremmel rendelkeznek.
d. 06.00 órától 02.00 óráig olyan vendéglátó és éttermi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozók,
akik zenés műsor alatt, nyilvános kulturális programok/rendezvények alatt értékesítik
termékeiket és szolgáltatásaikat,
e. Korlátlan nyitvatartási idő olyan szolgáltatók által, akik szálláshelyeket biztosítanak a
vendégek számára,
f. Korlátlan nyitvatartási idő a töltőállomások esetében, ahol üzemanyagokat értékesítenek.
2. Az 1. bekezdésben meghatározott nyitvatartási/üzemeltetési idő független attól, hogy az
üzemegység/üzlet hol helyezkedik el, azon üzemegységek/üzletek, akik szezonálisan
kültéri területeket (teraszok, pódiumok, stb.) üzemeltetnek az üzemegység részeként, a
nyitvatartási idő 6.00 órától 22.00 óráig lehetséges.
3. Minden üzlet/üzemegység és szolgáltató nyitvatartási ideje 12.31.-től a következő év
01.01.-ig korlátlan.
8. Cikkely
Nyitvatartási idő bejelentése
1. A vállalkozók saját maguk határozzák meg a nyitvatartási időt ezen ÁÉR-rel összhangban.
2. A községi önkormányzatok tevékenységének megfelelő teljesítése, gazdasági
tevékenységeinek megfelelő irányítása, a közrend betartása, nyilvántartás, általános
informálás (hulladékkezelés) érdekében a vállalkozó köteles a község számára jelenteni az
általa vezetett vállalkozás nyitvatartási idejét, legkésőbb 20 nappal a vállalati tevékenység
megkezdése vagy a nyitvatartási idő megváltoztatása esetében.
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3. A nyitvatartási idő bejelentésének részét képezi az üzemegység/vállalkozás
elhelyezésének/működtetésének bejelentése az egyéni előírások alapján ezen ÁÉR
értelmében.
4. A község a vállalkozók (üzemeltetők) számára egy írásos igazolást ad ki a nyitvatartási
idő és tevékenység bejelentéséről. Ha a vállalkozó (üzemeltető) ezen ÁÉR-rel ellentétben
hosszabb nyitvatartási időt határoz meg az általa működtetni kívánt vállalkozásban, abban
az esetben a község egy figyelmeztetést ad ki számára a maximálisan meghatározott
nyitvatartási időről, amely ezen ÁÉR-ben került megfogalmazásra.
5. A község igazolása a nyitvatartási időről és vállalkozói tevékenységről, amely ezen ÁÉR
által kiadásra, vagy a figyelmeztetés a nyitvatartás idejéről elengedhetetlen részét képezi a
vállalkozó tevékenységének.
6. A vállalkozó a község számára bejelenti a nyitvatartási idő eltörlését (például: a
vállalkozás megszűnésekor) legkésőbb 7 napon belül az eltörlést követően. A vállalkozás
megszűnésekor a vállalkozó köteles írásos igazolás formájában bejelenteni a község
számára, hogy az esetleges fennmaradó kötelezettségeket ki és hol fogja törleszteni.
7. A vállalkozó vagy az üzemegységért felelős személy, köteles felmutatni a község által
kiadott írásos igazolást a nyitvatartási idő és vállalkozói tevékenység bejelentéséről, ha ezt
egy ellenőrző tevékenységgel megbízott személy kéri tőle ezen ÁÉR alapján.
9. Cikkely
Üzletek és szolgáltatók nyitvatartási idejének egyszeri meghatározása
1. A nyitvatartási/üzemeltetési idő egyszeri meghosszabbítása lehetséges:
a. Különleges rendezvények nem tervezett rendezvények rendezésekor zárt csoportok
számára (esküvők, élet jubileumok, promóciók, szalagavatók, stb.),
b. Különleges rendezvények, amelyek a nyilvánosság számára kerülnek megrendezésre
zenés műsorral (diszkó, tánc mulattság, stb.) vagy zenei aláfestéssel.
2. A vállalkozó (üzemeltető) köteles a község számára bejelenteni a nyitvatartási idő
egyszeri meghosszabbítását legkésőbb a rendezvény előtt 10 nappal.
3. A vállalkozó (üzemeltető) köteles a bejelentésben feltünteni az egyszeri meghosszabított
nyitvatartási idő okát, amely nem változtatható meg a későbbiek folyamán.
4. A község, abban az esetben ha nem talál semmi kivetnivalót az egyszeri meghosszabított
nyitvatartásba egy engedélyt ad ki a vállalkozó számára, arról, hogy tudmást vesz erről
a rendezvényről és beleegyezik az egyszeri meghosszabított nyitvatartásba.
10. Cikkely
A nyitvatartási idő meghosszabbítása a Karácsonyi ünnepek előtt
A vállalkozó személy a nyitvatartási/üzemeltetési időt meghosszabbíthassa a Karácsonyi
ünnepek előtt, és tiszteletben tartja az önkormányzat által meghatározott maximális
nyitvatartási/üzemeltetési időt:
a. Az utolsó három szombaton a Karácsonyi ünnepek előtt 18.00 óráig (mivel az
üzemeltetés ideje rövidebb),
b. Az utolsó három vasárnap a Karácsonyi ünnepek előtt 15.00 óráig (mivel az
üzemeltetés ideje rövidebb).
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11. Cikkely
A nyitvatartási idő ideiglenes módosítása ezen ÁÉR-rel ellentétben
1. Ha a község tudomást szerez a nyugalmi állapot megsértéséről, amelyet a vállalkozások
okoznak, a vállalkozások tevékenységük során kárt okoznak a látogatók biztonságában
vagy egészségében, főleg a gyermekek neveltetésében és egészségében, vagy nem tartják
be a meghatározott nyitvatartási időt, abban az esetben a község felülvizsgálatot rendelhet
el, amelyről hivatali jelentés fog készülni.
2. A község számára az 1. pontban feltüntetett eseteket maga a vállalkozó, üzemeltető,
szolgáltató vagy egyéb megbízott személy jelenti és intézkedik ezekben az esetekben, ha
ez nem így történik, akkor abban az esetben a község büntetést szabhat ezen ÁÉR
értelmében.
3. Ha a vállalkozók jelentősen vagy újból megsértik a lakosok nyugalmi állapotát a
tevékenységük során főként az éjjeli csendrendelet alatt, kár okoznak a látogatók
biztonságában vagy egészségében, főleg a gyermekek neveltetésében vagy egészségében,
vagy nem tartják be a meghatározott nyitvatartási időt a község, a közrend (éjjeli
csendrendelet, lakosok nyugodalma) érdekében a Tt. 369/1990. sz. a községi
önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításai 4. § értelmében, felszólítást
adhat ki a vállalkozások számára a nyitvatartási idő ideiglenes módosítására egy
meghatározott 2 hónapos időszakra.
4. A község által kiadott felszólítás a nyitvatartási idő ideiglenes módosításáról a 3. bekezdés
alapján a vállalkozás számára kötelező érvényű.
12. Cikkely
Ellenőrző tevékenység
Ezen ÁÉR feltételeinek betartásának ellenőrző tevékenységét végzi:
a. a község polgármesternője,
b. a község Községi Képviselő-testülete,
c. a főellenőr,
d. a Községi Hivatal (megbízott munkatársai).
13. Cikkely
Büntetések
1. Ezen ÁÉR rendeleteinek megsértését természetes személyek által a Tt. 372/1990. sz. a
szabálysértésekről szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései 46. §
szabályozza. Ezen ÁÉR megsértésért a Tt. 372/1990. sz. a szabálysértésekről szóló
törvény és későbbi módosításai és kiegészítései 46. § szerint büntetés szabható ki 33,00
EUR összegig.
2. Ezen ÁÉR rendeleteinek megsértését jogi személyek által a Tt. 372/1990. sz. a
szabálysértésekről szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései 13. § 9.
bekezdésének a) és b) pontja szabályozza. Jogi személyek esetében a büntetés összege
6638,00 EUR-ig terjedhet.
3. A szabálysértésekből származó bevételek Csallóközaranyos község költségvetésének
bevételét képezik.
6

14. Cikkely
Záró rendelkezések
1. Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete határozott ezen ÁÉR-ről
2010.10.28-án, 51/2010-11. sz. határozattal.
2. Ez az ÁÉR hatálybalépése napján törli Csallóközaranyos község 1/2007. sz. rendeletét a
nyitvatartási időkről.
3. Azok a vélemények/nyilatkozatok amelyek ezen ÁÉR hatályba lépése előtt lettek kiadva
továbbra is érvényesek maradnak.

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője

Kifüggesztés:
Levéve:
Jóváhagyva:
Kifüggesztve:
Hatályba lép:

2010.10.12
2010.10.27
2010.10.28
2010.10.29
2010.11.13
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