Csénye Község

Képviselő-testü letének
8/2020.(Vl1.3. ) önkorm ányzati rendeIete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Ön ko rmá n yzata

Csénye Község Önkormányzata Képviselő{estülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a kereskedelemről szóló 2005, évi
CLXIV. törvény 6 § (4) bekezdés a) pontjában és a 12. § (5) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§
(1)

A rendelet személyi hatálya- a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - Csénye község
közigazgatási területén szeszes italt forgalmaző kiskereskedelmi és vendéglátó

(2)

A rendelet hatálya nem terjed ki az állami és önkormányzati rendezvényeken árusító

üzletek valamint alkalmi rendezvények üzemeltetőire terjed ki,
üzletekre.

2.§
A szeszes

italt forgalmazó kiskereskedelmi és vendéglátást folytató üzletek valamint
az alkalmi rendezvények - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel . 23 és 5 óra között
nem tarthatnak nyitva.
(2) A szeszes italt forgalmazó kiskereskedelmi és vendéglátást folytató üzletek valamint
az alkalmi rendezvények december 31. és január 1. napján korlátozás nélkül nyitva
tarthatnak.
(1)

3.§
(1)

Az üzemeltető a 2 § (1) bekezdése szerinti nyitva tartás korlátozása alól felmentést
kérhet. A felmentési kérelemhez csatolni kell a szomszédos ingatlantulajdonosok
egyszerú többségénekhozzájáruló nyilatkozatát. A nyitvatartási idó kor|átozása alóli
felmentéshez a kérelem nyomtatványt a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2)

(3)

A

felmentéssel kapcsolatos kérelmek elbírálására vonatkozó hatáskört Csénye
Község Polgármestere gyakorolja.

Nem kaphat felmentést a korlátozás alól annak az üzletnek vagy alkalmi
rendezvénynek az üzemeltetője, amellyel szemben a kereskedelmi tevékenységek
végzésénekfeltételeiről szóló 21012009. (lX. 29.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti
határozatot hozott a 1egyző egy éven belül.

4.§

E rendelet 2020. augusztus 1.napján lép hatályba.

Csénye, 2020.július 2.
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A kérelemhez csatolom a rendelet 3 § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
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