
Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 
6/2010 (V.26.) önkormányzati rendelete  

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 
 

a módosításáról szóló 3/2011. (I.26.) önkormányzati rendelettel  
egységes szerkezetben 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 
kereskedelemről szóló CLXIV. törvény 6. § (4) és 12. § (5) bekezdéseiben kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság 
véleményének kikérésével és egyetértésével a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya a Jászboldogháza község Önkormányzat közigazgatási 
területén működő vendéglátó tevékenységet folytató üzletekre terjed ki.  

 
2. Éjszakai nyitva tartás rendjének meghatározása 

 
2. § A vendéglátó üzletek az alábbiak szerint nem tarthatnak nyitva a község 
lakóterület építési övezetében, melyet a Község településrendezési terve és a Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet határoz meg: 
 

a) Hétfőn: 00.00 órától 05.00 óráig és 22.00 órától 24.00 óráig 
b) Kedden: 00.00 órától 05.00 óráig és 22.00 órától 24.00 óráig 
c) Szerdán: 00.00 órától 05.00 óráig és 22.00 órától 24.00 óráig 
d) Csütörtökön: 00.00 órától 05.00 óráig és 22.00 órától 24.00 óráig 
e) Pénteken: 00.00 órától 05.00 óráig 
f) Szombaton: 02.00 órától 05.00 óráig 
g) Vasárnap: 02.00 órától 05.00 óráig és 22.00 órától 24.00 óráig.1 
 

3. § (1) A rendeletben meghatározott nyitva tartás korlátozása alól évi hat alkalommal 
lehet eltérni a vendéglátó üzlet tulajdonosának vagy üzemeltetőjének a kérelmére.  
(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani a kérelemben megjelölt 
időpontot (az az időpont, amelyre a hosszabbított nyitva tartást kérik) megelőző 5 
munkanapon belül.  
(3) Az ügyintéző a kérelmet elutasítja, ha az nem a kérelem beadására jogosulttól 
származik vagy a kérelem beadására előírt határidő be nem tartásával került 
benyújtásra. 
4. § (1) A rendeletben meghatározott nyitva tartás korlátozása alól a vendéglátó üzlet 
mentesül az alábbi napokon: 

• December 31. 
• Január 1. 
• Húsvét vasárnap. 
• Május 1. 

                                                
1 Módosította: 3/2011. (I.26.) önkormányzati rendelet 2011. február 1. hatállyal. 



• Augusztus 20. 
• December 6-át követő első péntek. 
• A községben megrendezésre kerülő falunap napja. 
• Augusztus első szombati és vasárnapi napja (búcsú). 
• A községben megrendezésre kerülő Motoros találkozó hétvégéjének pénteki, 

szombati, vasárnapi napja. 
• A községben megrendezésre kerülő Rally verseny és Hagyományok 

Hétvégéje napján. 
(2) A felsorolt napok esetén az üzlet tulajdonosának, üzemeltetőjének nincs kérelem 
benyújtási kötelezettsége. 
 

Záró rendelkezések 
 
5. § (1) A rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről és felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik. 
(3) 2010. május 31-én hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 
10/2008. (X.30.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 2/2009. (II.25.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
Jászboldogháza, 2010. május 20. 
 
 
 

Szűcs Lajos      dr. Fehérváry Mária 
polgármester        jegyző 

 
 
A rendelet a 2010. május 26-ai testületi ülésen került kihirdetésre. 
 
 
 
 

dr. Fehérváry Mária 
jegyző 


