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Javaslat
Imely község
10/2016. sz.
általános érvényű rendelete
az üzletek és a szolgáltatásnyújtások nyitvatartásának rendjéről Imely község
területén

Imely község a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú, többször módosított
törvény 4.§ (3) bek. i) pontjával és a 6.§ (1) bek. összhangban a következő általános érvényű
rendeletet adja ki:
1. §
Bevezető rendelkezések

Ez az általános érvényű rendelet (a továbbiakban “ÁÉR“) az üzletek és a
szolgáltatásnyújtások nyitvatartásának rendjét határozza meg Imely község (a továbbiakban
“község“) területén.
2. §
Alapvető fogalmak

Ezen általános érvényű rendelet alkalmazásában:
a) a telephely olyan hely, amelyben vállakozói tevékenységet folytatnak, és amely az
építészeti hivatal határozata szerint az árueladást vagy a szolgáltatásnyújtást szolgálja,
b) vállalkozó:
1. az a személy, aki be van jegyezve a cégjegyzékbe1,
2. az a személy, aki a vállalkozói engedély alapján vállalkozik2,
3. az a személy, aki külön előírások szerint vállalkozik3,
c) a kereskedelmi tevékenység elsősorban az áru felvásárlása eladás céljából a végső
fogyasztók részére (kiskereskedelem)4,
d) a vendéglátói tevékenység elsősorban az ételek és italok elkészítését érinti, amennyiben
ezeket közvetlenül helyben fogyasztják5,
e) a szolgáltatás főképpen a tárgyak javításával és karbantartásával, személy- és
áruszállítással, valamint a szükségletek kielégítését szolgáló egyéb munkákkal és
tevékenységekkel függ össze6,
f) az üzletek és a szolgáltatások nyitvatartásának ideje a napnak azon meghatározott része,
amelyben az árueladás vagy a szolgáltatások nyújtása történik a végső fogyasztók részére,
g) az idényszerű teraszok azon helyek, melyek a köz- vagy magánterületen, illetve a
telephelyhez tartozó építmények udvarában való kinti ülésre szolgálnak,
h) a játékterem az a helyiség vagy helyiségek együttese, melyekben hazárdjátékokat
szolgáltató berendezések vannak7.
3. §

Az üzletek nyitvatartásának rendje
Az élelmiszereket, ipari termékeket vagy fogyasztási cikkeket árusító kiskereskedelmi
telephelyeknek nyitvatartási ideje legkorábban 06.00 órától legkésőbb 22.00 óráig tart.
az 513/1991. számú kereskedelmi törvénykönyv 27. §-nak (2) bek.,
az iparszerű vállalkozásról szóló 455/1991. számú törvény 10. §-a,
3
pl. a hazárdjátékokról szóló 171/2005. számú többször módosított törvény,
4
az iparszerű vállalkozásról szóló 455/1991. számú törvény 33. §-ának a) pontja és a 34. §-a,
5
az iparszerű vállalkozásról szóló 455/1991. számú törvény 38. §-nak (1) bek.,
6
az iparszerű vállalkozásról szóló 455/1991. számú törvény 43. §-a,
7
a 171/2005. számú törvény
1

2

4. §

A szolgáltatások nyitvatartásának rendje
(1) A község ezen általános érvényű rendelet alapján az alábbiak szerint kategorizálja a
telephelyeket és határozza meg a szolgáltatásnyújtások nyitvatartási idejét:
I.
kategória – vendéglátó-ipari tevékenységet végző telephelyek
a) pénteken és szombaton 08.00-tól másnap reggel 03.00 óráig
b) vasárnaptól csütörtökig 08.00-tól 24.00 óráig
II. kategória – idényszerű teraszok: 09.00-től 24.00 óráig
III. kategória – azon telephelyek, melyek az I. és II. kategóriába tartozóktól eltérő, egyéb
szolgáltatásokat nyújtanak (pl. javítóműhely, kozmetika, pedikűr, manikűr, fodrászat,
kölcsönző, ruhatisztító, mosoda, utazási és fogadási iroda, fitneszközpont, varroda,
üvegező, kárpitozó): 06.00-tól 23.00 óráig
IV. kategória – hazárdjátékokat és ehhez hasonló szolgáltatásokat (pl. játékterem,
kaszinó) nyújtó telephelyek: 10.00-től 24.00 óráig.
(2) Amennyiben az adott telephelyet nem lehet egyértelműen besorolni ezen általános
érvényű rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében található kategóriákba, annak nyitvatartási
ideje 08.00-tól 22.00 óráig tart.
(3) Sajátos működési idejük van az I. kategóriába tartozó további telephelyeknek és
rendezvényeknek:
a) azon telephelyeknek, melyek esküvőket szerveznek; Imelyi Napok, Őszi Falusi
Ünnepségek, Tűzoltóverseny, szalagavató és egyéb ünnepélyes zárt körű
rendezvények; a rendezvény megszervezésekor a rendelkezésre álló működési idő
másnap reggel 5.00 óráig tarthat,
b) azon telephelyek részére, melyek az évfordulón (szilveszterkor) szerveznek
rendezvényt, a rendelkezésre álló idő nincs korlátozva ezen rendezvény alkalmából,
c) a vendéglátó-ipari egység sajátos működési idejét legalább 3 nappal korábban be kell
jelenteni Imely községi hivatalában és az imelyi helyi rendőrségen.
5. §
Az üzembentartók kötelességei a nyitvatartási idő meghatározásával kapcsolatban
(1) Az üzembentartó köteles meghatározni az üzlet vagy a szolgáltatásnyújtás nyitvatartási
idejét ezen általános érvényű rendelet értelmében az adott üzlet, illetve szolgáltatás számára..
(2) Külön jogszabály szerint8) az üzembentartó köteles feltüntetni a telephely megfelelő és
látható részén a nyitvatartási időt, illetve a telephely ideiglenes vagy teljes bezárását és
megszüntetését.
6. §
Ellenőrző tevékenység és bírságok
(1) Ezen általános érvényű rendelet betartásának ellenőrzését Imely polgármestere által írásos
formában meghatalmazott községi alkalmazottak, a helyi rendőrség tagjai végzik el.
(2) Ezen általános érvényű rendelet rendelkezéseinek természetes személy általi megszegése
a szabálysértésekről szóló 372/1990. számú többször módosított törvény 46. §-a értelmében
szabálysértésnek minősül, amiért 33 € helyszíni bírság szabható ki.

(3) Ezen általános érvényű rendelet rendelkezéseinek jogi személy és vállalkozó természetes
személy általi megszegése miatt Imely község a települési önkormányzatokról szóló 369/1990.
számú többször módosított törvény 27b. §-a (2) bek. értelmében 6638 € bírságot szabhat ki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által kiadott fogyasztóvédelemről szóló 250/2007. számú
törvény 15. §-a és a szabálysértésekről szóló 372/1990. számú többször módosított törvény
értelmében.

7. §
Záró rendelkezések
(1) Ezt az általános érvényű rendeletet az üzletek és a szolgáltatásnyújtások nyitvatartásának
rendjéről Imely község területén a község képviselő-testülete 2016……. -i ülésén
tárgyalta meg, és a …../2016 számú határozat alapján hagyta jóvá.
(2) Ezzel a ………/2016. számú önkormányzati rendeletettel érvényét veszti az üzletek,
vendéglátó-ipari egységek és szolgáltatások nyitvatartásának rendjét Imely község
területén meghatározó 3/2016. számú általános érvényű rendelet.
(3) Ez az általános érvényű rendelet 15 nappal a kifüggesztése után, 2016. ……… lép
hatályba.

Imely, 2016.11.14.
Ing. František Tyukos
Imely polgármestere

