
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

12/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 
eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában és a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. Értelmező rendelkezések 
 
1. § E rendelet alkalmazásában: 
a) üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 

27. pontja szerinti üzlet, 
b) vendéglátás: a Kertv. 2. § 30. pontja szerinti tevékenység, 
c) alkalmi rendezvény: az a rendezvény, amit az üzemeltető a heti bejelentett nyitvatartási 

idején túl, nem heti rendszerességgel kíván megtartani (pl. lakodalom, családi ünnep, bál 
stb.). 

2. Eljárási rendelkezések 
 
2. § (1) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet az 1. melléklet szerinti 
nyomtatványon kell benyújtani a rendezvény időpontját megelőzően legalább 15 nappal 
korábban a Kengyeli Polgármesteri Hivatalban. 

(2) Az eseti nyitvatartási engedély kiadásáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete dönt. 

II. Fejezet 
Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási szabálya 

3. Az éjszakai nyitvatartási rend 
 
3. § 1(1) A vendéglátó üzletek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 00.00 óra és 05.00 
óra között nem tarthatnak nyitva. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik arra a vendéglátó üzletre, amelynek 
üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott eseti éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkezik. 

4. Eseti éjszakai nyitvatartási engedély 
 

4. § (1) A vendéglátó üzlet a korlátozás alá eső időszakban eseti jelleggel, alkalmi rendezvények 
tartása esetén csak eseti éjszakai nyitvatartási engedéllyel tarthat nyitva. 

                                                
1 Módosította a 14/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. január 1. napjától. 



(2) Ugyanazon vendéglátó üzletre vonatkozóan eseti nyitvatartási engedély egy naptári éven 
belül legfeljebb 6 alkalommal adható. 

(3) Eseti nyitvatartási engedély legfeljebb 04.00 óráig adható. 

(4) Az eseti nyitvatartási engedély megadása esetén a vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles 
legkésőbb a rendezvényt követően, reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő 
hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni. 

 
5. § Nem adható eseti nyitvatartási engedély, ha a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon 
belül 
a) a vendéglátó üzletet működtető ugyanazon üzemeltetővel szemben a zajos működéssel 

kapcsolatban benyújtott panasz alaposnak bizonyult, vagy 
b) az üzemeltető nem tett eleget a 3. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének, vagy 
c) az eseti nyitvatartási engedélyben megállapított nyitvatartási időt túllépte, vagy 
d) adott naptári éven belül már 6 alkalommal kapott eseti nyitvatartási engedélyt. 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
6. § Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba. 

 
7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel 
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
Kengyel, 2022. december 2. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
 
 
A rendeletet a képviselő-testület a 2022. december 1-jei ülésén fogadta el. 
A rendelet 2022. december 2-án került kihirdetésre. 
 
 
 

 Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2022. december 14.  
Egységes szerkezetbe foglalta:  
 

Domány Katalin  
jegyző 

  



1. melléklet a(z) 12/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez 
 
 

KÉRELEM 
ESETI ÉJSZAKAI NYITVATARTÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNT 

 
 
 
Az üzemeltető neve: _________________________________________________________  

Az üzemeltető székhelye:  _____________________________________________________  

Kapcsolattartó neve: _________________________________________________________  

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon): ____________________________________________  

 

Az üzlet neve: ______________________________________________________________  

Az üzlet címe: ______________________________________________________________  

 

 

A rendezvény időpontja: ________év ________________hónap _______nap ________órától 

________év ________________hónap _______nap ________óráig. 

 

A rendezvény jellege:  ________________________________________________________  

 

 
Az üzlet üzemeltetőjeként vállalom, hogy a rendezvényt követően, reggel 08.00 óráig a 
vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodom.  
 
 
 
Kelt: __________________________________ 
 
 
 
 

__________________________ 
aláírás 

 


