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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011.(II. 17.) számú rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
a 17/2012.(V.31.), és a 6/2015.(III. 13.)
önkormányzati rendelettel módosított,
egységes szerkezetbe foglalt szövege
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §-ában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4)
bekezdés, valamint 12. § (5) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva az üzletek,
vendéglátóegységek éjszakai nyitva tartásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek biztosítják és érvényre
juttatják Gyömrő város lakóinak és a településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak
az egészséges életkörülményekhez és pihenéshez való jogát, és egyúttal
meghatározzák a településen működő üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét.
A rendelet hatálya
Személyi hatály
2. § A rendelet személyi hatálya:
a) szeszes italt is forgalmazó üzletek üzemeltetőire, továbbá
b) szeszesitalt is forgalmazó vendéglátó üzletek üzemeltetőire terjed ki.
Területi hatály
3. § (1) A rendelet területi hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – Gyömrő Város
Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki(2) Nem terjed ki a rendelet területi hatálya a vendéglátó üzlet vonatkozásában
a) az 1. számú mellékletben meghatározott területekre, továbbá
b) a szálláshely-szolgáltató épületekben üzemeltetett vendéglátó üzletekre.
Értelmező rendelkezések
4. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában:
a) üzlet: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített,
tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva
tartó kis- és nagykereskedelmi, jármű- és üzemanyag-kereskedelmi, vendéglátó,
szálláshely-szolgáltató értékesítő hely, ideértve a lakástól, lakóingatlantól műszakilag
el nem különíthető, fogyasztási cikk javító-szolgáltató tevékenység céljára kialakított
helyet, a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató helyet,
valamint a különböző intézményekben, munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket és
a csomagküldő kereskedésnek vevőszolgálat céljából működtetett helyiségét.
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b) vendéglátó üzlet: kereskedelmi vendéglátóhely, melegkonyhás vendéglátóhely,
cukrászda, italüzlet, egy vendéglátóhely (pl. ételbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé,
falatozó, fagylaltozó, valamint diszkó,éjszakai bár, játékterem, ill. bármilyen
intézményben működő nyílt árusítású vendéglátóhely).
c) éjszakai nyitva tartás: este 22 óra és reggel 6 óra közötti nyitvatartási idő.
d) szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem
huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás
céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások
nyújtása.;
e) melegkonyhás vendéglátó üzlet: meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket,
sütő- és édesipari termékeket, kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó
üzlet, ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik.
f) szeszesitalt nem árusító üzlet, vendéglátó üzlet: az az üzlet, vendéglátó üzlet, ;
amelynek bejelentéséből, igazolásából egyértelműen megállapítható, hogy szeszes italt
nem árusít.
g) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás
céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató, egyéb
szolgáltató tevékenységet is.;
h) szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű
szeszes kivonatát, ill. ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2 %-nál
kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.
i) alkalmi rendezvény: olyan, nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más
alkalmakból szervezett rendezvény, - ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a
bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat –
amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez
szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket
forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal
végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást.
Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje
5. § (1) A 2. § a) pontjában meghatározott üzletek – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
06.00 órától 22.00 óráig tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik azokra a szeszes
italt is forgalmazó üzletekre, ahol az üzemeltető a szeszes italok árusítását 22.00 óra és
06.00 óra között szünetelteti és erről nyilatkozik a jegyző felé. Az üzemeltető ilyen
esetben a vásárlókat tájékoztatni köteles a szeszes ital éjszakai forgalmazásának
szüneteltetéséről, valamint köteles a szeszes italt elzárni (esetleg elkülöníteni a többi
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árutól) a vásárlók elől. A tájékoztatást az üzlet bejáratánál és az üzletben a vásárlók
által jól látható felirattal kell elhelyezni.
6. § (1) A vendéglátó üzletek
a) a hét valamennyi napján – a b) pontban foglalt kivétellel - 06.00 órától 22.00 óráig,
b) a melegkonyhás vendéglátó üzletek a hét valamennyi napján 06.00 órától 24.00
óráig
tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyitvatartási rendtől alkalmi rendezvények
tartása esetén el lehet térni – a 2. számú mellékletben előírt bejelentés alapján –
legfeljebb évi 4 alkalommal megtartott rendezvény idejére.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt bejelentést a polgármesterhez kell benyújtani a
rendezvény napját megelőzően legalább 10 munkanappal. Az eljárás illetékköteles, az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerinti általános tételű eljárási illetéket
szükséges leróni.
(4) A bejelentést a polgármester 5 munkanapon belül záradékolja. A polgármester a
záradékolást megtagadhatja, ha az üzlet működésével kapcsolatos lakossági (panasz)
bejelentés volt vagy más egyéb okból hatósági eljárás folyt egy éven belül.
(5) Az 5.§ (1) bekezdésben és a 6. §.(1) bekezdésében szabályozott korlátozás
a) a 0-24 órás üzemanyagtöltő állomásokon működő vendéglátó- és élelmiszer
kereskedelmi üzletekre,
b) önkormányzat és intézményei rendezvényeire
nem terjed ki.
(3) az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás a december 31. és január 1. napjára
vonatkozó nyitvatartási rendet nem érinti.
7. §1

Záró rendelkezések
8. § (1) Jelen rendelet 2011. március 1-én lép hatályba.
(2) Az üzlet tulajdonosa, bérlője, üzemeltetője az eltérő nyitvatartási rendű üzlete
működését köteles e rendelet hatályba lépésétől számított 8 napon belül a rendeletben
előírtakhoz igazítani, és az így esetlegesen megváltozott nyitvatartási idejében
bekövetkező változást 5 munkanapon belül bejelenteni a jegyzőnek. Ennek elmaradása
az 7. §-ban és külön jogszabályban foglalt következményekkel jár a mulasztók
esetében.
1

Hatályon kívül helyezi a Képviselő – testület 17/2012.(V.31.) sz. rendelet 1.§ i.) pontja, hatályos 2012. május
31-től.
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(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december
12.) európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfelelést szolgálja.

Gyömrő, 2011. február 14.
Gyenes Levente s.k.
polgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2011. február 17.
Varga Ernő s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül: 2015. március 18.

Varga Ernő
jegyző
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1. számú melléklete2

A Rendelet hatálya alá nem tartozó területek. (Hrsz-ek: 21, 23/3, 25, 45/9,
333, 1531, 432, 1244, 1258, 1394, 1530, 1531, 1532/3, 1534, 1536, 1970, 2310,
2608/2, 2676, 2794, 3134, 4821, 4825)

2

Módosította a Képviselő – testület 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2015. március 14-től.
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illetékbélyeg helye

2. számú melléklet

Bejelentés a kereskedelmi egység nyitvatartási idejének módosítására:

A Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011. számú helyi rendelete
……… paragrafusa alapján:
kereskedő megnevezése: ………………………………………………………………………..
székhelye: ……………………………………………………………………………………….
az üzlet nyilvántartási száma: …………………………………………………………………..
az üzlet címe: …………………………………………………………………………………...
Bejelentem, a nyitvatartási időn túl a helyi rendelet értelmében
első

második

harmadik

negyedik

/a megfelelő aláhúzandó/ alkalommal a

nyitvatartási idő meghosszabbítását.
………………………………………-án

……………………………-óráig

Az alkalmi rendezvény megnevezése:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Gyömrő, ………………………………….
……………………………………………
kereskedő (képviseletre jogosult) aláírása
bélyegző lenyomata

ZÁRADÉK
Gyömrő Város Polgármestere
Ügyiratszám: ………/………..
A bejelentést tudomásul veszem.
Gyömrő, …………………………

PH

………………………………..
polgármester

