BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021. november 18-án kiküldött, az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013.
(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló előterjesztéshez módosító
előterjesztés benyújtása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a Magyar Közlöny 208.
számában megjelent a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi
XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló 2021. évi CXV. törvény. Ennek értelmében 2021.
december 1-vel hatályba lép a 2021. évi XCIX. törvény 149. § (8) bekezdése, amely szerint „a
vendéglátó üzlet nyitvatartására vonatkozóan a 2020. december 31. napján hatályos, a
települési önkormányzat által alkotott szabályok az irányadóak azzal, hogy a vendéglátó üzlet
számára előnyösebb működési feltételeket biztosító szabályok megállapíthatóak."
Ennek alapján a melléklet szerint módosul a véleményezésre megküldött rendeletmódosító
javaslat.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a módosító javaslat támogatására.

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az üzletek
éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013 (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
........ /2021. (....................) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:
alapján

rendelet tervezete
rendelet indokolása
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a

1.

melléklet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (.........) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013 (IX.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) és 12. § (5) bekezdéseiben kapott
felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 23. § (5) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §

Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. alcíme
a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. §
A rendelet hatálya nem terjed ki
a) a szálláshelyeken üzemeltetett, kizárólag a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők részére
forgalmazó üzletekre,
b) az üzemanyagtöltő- állomások területén üzemeltetett üzletekre."
2. §
Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) A nem világörökségi területen működő üzletek 22 és 6 óra között, a világörökségi területen
működő üzletek 22 és 24 óra között kizárólag jelen rendelet alapján kiadott engedély (a
továbbiakban: engedély) birtokában tarthatnak nyitva.
(2) A világörökségi területen működő üzletek 22 és 24 óra közötti nyitva tartására jelen
rendelet alapján kiadott engedély feltétele a Kertv. 6. § (8) bekezdés szerinti kérelem
benyújtásának.
(3) Az engedély személyhez kötött, azaz kereskedő személyének változása (üzemeltető-váltás
a jogutódlás kivételével) esetén az engedélyt az üzletre újra meg kell kérnie az új
kereskedőnek.
(4) Zeneszolgáltatás a szeszes italt kimérő, árusító, kereskedelmi és vendéglátó üzletben 22
óra után kizárólag zárt nyílászárók mellett történhet."

3. §
(1) Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az üzlet kereskedője az éjszakai nyitva tartás engedélye iránti kérelmet a
www.budavar.hu oldalon közzétett és erre rendszeresített nyomtatványon terjesztheti elő."

(2) Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ajegyző az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról önkormányzati hatósági
eljárás keretében dönt. amelynek ügyintézési határideje 25 nap."
(3) Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az engedély hatályát veszti:
a) az engedélyben meghatározott idő elteltével:
b) a kereskedelmi tevékenység folytatására való jogosultság megszűnésével;
c) a kereskedő jogutód nélküli megszűnésével;
d) a kereskedő írásbeli, az engedély megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatának a jegyzőhöz
való beérkezésének napjával;
e) a kereskedő nyitva tartási idő változásának bejelentésével, amennyiben a módosult nyitva
tartási idő engedélyhez nem kötött időszakra módosul."
4. §
Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 6. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyző a világörökségi területen működő üzletek 22 és 24 óra közötti éjszakai nyitva
tartását is módosíthatja, visszavonhatja vagy korlátozhatja, amennyiben
a) a Kertv. 6. § (8) bekezdése alapján a felülvizsgálat következtében megállapítást nyert, hogy
a 24 és 6 óra közötti nyitva tartásra vonatkozó engedély az eredeti tartalommal már nem
adható meg, vagy
b) a Kertv. 6. § (10) bekezdésében foglalt feltételek megvalósulnak."

5. §
(1) Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 9. § (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a köztisztviselő a helyszíni ellenőrzés során az üzlet működésével összefüggésben
jogellenes cselekmény elkövetését észleli, köteles erről a hatáskörrel rendelkező hatóságot,
valamint a jegyzőt haladéktalanul értesíteni, valamint a büntető- vagy szabálysértési eljárás
megindításában közreműködni."
(2) Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a jegyző az üzlet ideiglenes bezáratásáról, működési engedélyének
visszavonásáról illetve az üzlet bezáratásáról dönt a szervezett bűnözés, valamint az azzal
összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó
törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény alapján, úgy az érintett üzletek zárva
tartásának ellenőrzésére fokozott hangsúlyt fektet."
6.

§

Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § a)
pontjában az „engedélyezése" szövegrész helyébe a „rendje" szöveg lép.

Hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati
rendelet
a) 5. § (1) és (2) bekezdése,
b) 6. § (1) bekezdése,
c) 8. § (5) bekezdése,
d) 1. függeléke.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

2. melléklet

Általános indokolás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai
nyitva tartásáról szóló 25/2013 (IX.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Éjszakai
rendelet) szabályozza a szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek
éjszakai - így a 22:00 és 6:00 óra közötti - nyitvatartási rendjét, további rögzíti a
világörökségi területen működő szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó
üzletek 24:00 és 6:00 óra közötti nyitva tartásával összefüggő felügyeleti díjnak és
elszámolásának részletes szabályait, továbbá biztosítja a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 31. pontjában meghatározottak ellenőrzését.
Az Éjszakai rendelet felülvizsgálatára a legutolsó módosítás óta jelentősen megváltozott
jogszabályi környezet, az egyértelműbb megfogalmazás szükségessége és a gyakorlati
tapasztalatokból levont következtetések átvezetése okán kerül sor.

Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz:
Az Éjszakai rendelet hatályának pontosítását tartalmazza, abból kiemelve azon üzletek
körét, amelyekre az Éjszakai rendeletben foglalt szabályok nem alkalmazandóak. Ennek
indoka ezen üzletek speciális jellege, az üzemanyagtöltő-állomások területén lévő üzletek
működése nem választható le egyértelműen az üzemanyag árusítási időszaktól 22 óra után,
szálláshelyek esetén pedig nagyon sokszor előfordulhat, hogy a bárjukban csak a megszálló
vendégeik kiszolgálására kerül sor. Az a tény, hogy a helyi rendelet hatálya alól kikerülnek
ezen üzlettípusok, nem írja felül a törvényi rendelkezést, így ezen üzletek közül azok, amelyek
világörökségi területen helyezkednek el és 24 és 6 óra között is nyitva kívánnak lenni,
továbbra is kötelesek a Kertv. alapján államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzőtől az
engedélyt bekérni; továbbá a szálláshelyeken működő üzletek - amennyiben nemcsak
szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendégeket kívánnak kiszolgálni -, ugyancsak
kötelesek lesznek az éjszakai nyitva tartáshoz az önkormányzati hatáskörű jegyzői engedélyt
beszerezni.
Indokolás a 2. §-hoz:
Tekintettel arra, hogy az I. kerület csak részben fekszik világörökségi területen, a helyi
rendeleti szabályozással pedig államigazgatási hatáskör nem vonható el, az eddigi gyakorlat
és a helyes jogalkalmazás megkívánja, hogy pontosításra kerüljön azon üzletek köre,
amelyek kizárólag a jelen Éjszakai rendelet alapján kiadott engedély alapján tarthatnak
nyitva, és az egyértelműség kedvéért szükséges rögzíteni, hogy a Kertv. 6. § (8) bekezdése
szerinti engedély megadásának feltétele a jelen Éjszakai rendelet szerinti engedély
megszerzése is az ott meghatározott üzletek esetében.
A kereskedők az éjszakai nyitva tartásra vonatkozó engedélyt személyhez kötötten kapják
meg az üzletekre, azaz, amennyiben a kereskedő személye változik, az új kereskedőnek az
engedélyt az üzletre újra meg kell kérnie. Az, hogy 22 óra után kizárólag zárt nyílászárók
mellett szólhat zene, a lakosság pihenését segíti elő.
Indokolás a 3. §-hoz:
A kérelem benyújtásához az önkormányzat honlapján formanyomtatványt tett közzé a
hivatal.
Az államigazgatási hatáskörben - azaz a világörökségi üzletek 24 óra utáni nyitva
tartásának engedélyezése során - a jogszabályi eljárási határidő 25 nap, ezért

önkormányzati hatáskörben is ezen eljárási határidő meghatározása szükséges a törvényi
60 napos teljes eljárási határidőhöz képest. Ez a helyi szabályozás az egységes eljárás
iránti igényt szolgálja.
Ezen túlmenően az engedély hatályvesztésének esetei kerültek nevesítésre.
Indokolás a 4. §-hoz:
A Kertv. a világörökségi területen 24 óra után nyitva tartó üzletek esetében kötelező
felülvizsgálatot ír elő, illetve az engedély államigazgatási hatáskörben való módosításának,
visszavonásának és korlátozásának eseteit is szabályozza, mellyel összhangban ezen
üzletek 22 és 24 óra közötti nyitva tartásának hasonló kezelése javasolt.
Indokolás a 5. §-hoz:
Az üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének
keretében a rendelkezések pontosítása volt szükséges az eddigi tényleges gyakorlatnak
megfelelően.
Indokolás a 6. §-hoz:
Ez a szövegcserés rendelkezés a pontosítást szolgálja.
Indokolás a 7. §-hoz:
A hatályon kívül helyezett rendelkezéseket tartalmazza.
Indokolás a 8. §-hoz:
A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

3. melléklet
Hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § bekezdése értelmében:
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet pontosabb, egyértelműbb lesz, mely egyrészt mind a döntéselőkészítők, mind a
döntéshozatalra jogosultak, másrészt az érintett kereskedők, mint ügyfelek számára
segítséget és megfelelő jogboztonságot jelent, egyéb gazdasági-, költségvetési hatása a
módosításnak nincs.
A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti és egészségi hatása jelen módosítással nincs.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletnek adminisztratív terheket könnyítő hatása van, tekintettel az eljárási határidő
egységesítésére, így akár párhuzamosan egymás mellett folytathatóak le az önkormányzati
hatáskörbe és államigazgatási hatáskörbe tartozó eljárások, kevesebb adminisztrációs terhet
róva a hivatalra és az ügyfeleknek kevesebb késedelmet okozva. Ugyanígy a kivételi kör
szabályozása is adminisztrációs terheket csökkent, valamint az engedély hatályvesztésének
meghatározása is.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A rendeleti szabályok pontosításának, a részletszabályok megalkotásának elmaradása
egyrészt bizonytalanságot, másrészt az ügyintézés elhúzódását eredményezheti, és a
különböző eljárási határidők tekintetében az ügyfelek is nehezebben tudják végigkísérni, hogy
mely eljárás és annak mely szabályai vonatkoznak rájuk.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.

1.
§
Jelen
rendelet
célja,
hogy
szabályozza a szeszes italt kimérő,
árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó
üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti)
nyitvatartási
rendjét;
rögzítse
a
világörökségi területen működő szeszes
italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve
vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti
nyitva
tartásával
összefüggő
a
közbiztonság
és
a
köztisztaság
fenntartásához
kapcsolódó
többletfeladatokhoz igazodó - felügyeleti
díjnak
és
elszámolásának
részletes
szabályait,
valamint
biztosítsa
a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2.§ 31.
pontjában meghatározottak ellenőrzését.
2.§ Jelen rendelet hatálya kiterjed
a) az éjszakai (22 és 06 óra közötti)
nyitva
tartás
ongodólyozóso
vonatkozásában a Budapest 1. kerület
Budavári
Önkormányzat
(a
továbbiakban: Önkormányzat) működési
területén szeszes italt kimérő, árusító
kereskedelmi,
illetve
vendéglátó
üzletekre,
(a
továbbiakban
együtt:
üzletek), valamint
b) a felügyeleti díj vonatkozásában a
világörökségi területen működő, szeszes
italt kimérő, árusító (24 óra és 6 óra
között nyitva lévő) kereskedelmi, illetve
vendéglátó
üzletekre
(továbbiakban:
világörökségi üzletek), valamint
c) a Kertv. 2.§ 31. pontjában foglaltak
ellenőrzése tekintetében a Kertv. 2.§ 27.
pontjában
foglaltaknak
megfelelő
üzletekre.
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a) az éjszakai (22 és 06 óra közötti)
nyitva tartás rendje vonatkozásában a
Budapest
1.
kerület
Budavári
Önkormányzat
(a
továbbiakban:
Önkormányzat) működési
területén
szeszes
italt
kimérő,
árusító
kereskedelmi,
illetve
vendéglátó
üzletekre, (a továbbiakban együtt:
üzletek), valamint
2/A. §
A rendelet hatálya nem terjed ki
a) a szálláshelyeken
üzemeltetett,
kizárólag a szálláshely-szolgáltatást
igénybe vevők részére
forgalmazó
üzletekre,
b)
az
üzemanyagtöltőállomások
területén üzemeltetett üzletekre.
2/B. §
E rendelet alkalmazásában
1. vendéglátó terasz: az üzlet és/vagy
vendéglátó egység részét képező vagy
ahhoz tartozó, fedett-nyitott, zárt vagy
téliesített
építmény,
elhatárolt
ingatlanrész telken belül, vagy az
üzlethez és/vagy vendéglátó egységhez
kapcsolódó közterületi vendégtér
2. kioszk: a településkép védelméről
szóló törvény reklámok közzétételével
kapcsolatos
rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.)
Korm. rendelet szerinti fogalom.
3. §
(1) A nem világörökségi területen
működő üzletek 22 és 6 óra között, a
világörökségi területen működő üzletek
22 és 24 óra között kizárólag jelen
rendelet alapján kiadott engedély (a
továbbiakban: engedély) birtokában

4.§ (1) Az üzlet kereskedője az éjszakai
nyitva tartás engedélye iránti kérelmet
jelen rendelet 1. függelékében megjelölt
tartalommal terjesztheti elő. Az eljárás
illetékköteles,---- a---- hatósági---- eljárásért
általános—tételű—eljárási—illetéket—keH
fizetni.
(2) A jegyző
annak az
üzletnek
engedélyezhet éjszakai nyitva tartást,
a) amelynek a működésére a
kérelem benyújtását megelőző 3
hónapon belül lakossági panaszt
nem tettek, vagy a panasz esetén
a
hatósági
ellenőrzés során
megállapítást
nyert,
hogy a
panasz nem volt megalapozott,
vagy az eljárás megszüntetésre

tarthatnak nyitva.
(2) A világörökségi területen működő
üzletek 22 és 24 óra közötti nyitva
tartására jelen rendelet alapján kiadott
engedély feltétele a Kertv. 6. § (8)
bekezdés
szerinti
kérelem
benyújtásának.
(3) Az üzlethez tartozó vendéglátó
teraszok 22 és 6 óra között nem
tarthatnak nyitva. A kereskedő köteles
gondoskodni arról, hogy a vendégek
hagyják el a vendéglátó teraszt 22
óráig, valamint ezen időpontra a
mozgatható bútorzatot a tárolási helyre
kell szállítani vagy olyan állapotba kell
helyezni, amely nem alkalmas vendégek
fogadására.
(4) Közterületen lévő, szeszes italt
árusító, kimérő kioszk üzletek 22 óra
után nem tarthatnak nyitva.
(5) Közterület-használati engedéllyel
nem rendelkező, szeszes italt kimérő,
árusító
kereskedelmi,
vendéglátó
üzletekből közterületre történő árusítás
22 óra után (ablakon keresztül történő
árusítás), valamint a közterületen lévő
szeszes
italt
kimérő,
árusító
kereskedelmi, vendéglátó pavilonokból
árusítás 22 óra után tilos.
(6) Az engedély személyhez kötött, azaz
kereskedő
személyének
változása
(üzemeltető-váltás
a
jogutódlás
kivételével) esetén az engedélyt az
üzletre újra meg kell kérnie az új
kereskedőnek.
(7) Zeneszolgáltatás a szeszes italt
kimérő,
árusító,
kereskedelmi
és
vendéglátó üzletben 22 óra után
kizárólag
zárt
nyílászárók
mellett
történhet.
4. § (1) Az üzlet kereskedője az éjszakai
nyitva tartás engedélye iránti kérelmet
a www.budavar.hu oldalon közzétett és
erre rendszeresített nyomtatványon
terjesztheti elő.
4. § (2)

került,
b) a mely esetében a jegyző a
Kertv.-ben és a kereskedelmi
tevékenységek
végzésének
feltételeiről
szóló
210/2009.
(IX.29.)
Korm.
rendeletben
meghatározott jogkövetkezmény
valamelyikét
a
kérelem
benyújtását megelőző 6 hónapon
belül nem alkalmazta,
c)
amely
vonatkozásában
a
jegyzőnek hivatalból nincs arról
tudomása, hogy - a kérelem
benyújtását megelőző 6 hónapon
belül - bármelyik ellenőrzésre
jogosult
hatóság
az
üzlet
vonatkozásában
szankciót
alkalmazott volna, vagy az üzletet
olyan jogszabályi hiányosságok
pótlására szólította volna fel,
melynek az üzlet határidőben nem
tett eleget,
d) amely vonatkozásában a
hivatalból
rendelkezésre
álló
adatok (beleértve az ellenőrzésre
jogosult
hatóságok,
szervek
megkeresését
vagy
tájékoztatását is) alapján nem
merült fel a kérelem benyújtását
megelőző
6
hónapon
belül
személyés
vagyonvédelmet,
közbiztonságot,
köztisztaságot
jelentősen sértő vagy ismétlődő
cselekmény, továbbá az üzlet
működésével
összefüggésben
elkövetett jogellenes cselekmény.
(3) A jegyző az ongodóly mogadásáról
vagy-------a------- kérőiem------- elutasításáról
hatóságként dönt az Ákr. által rögzített
határidőben.
(4) A kérelem tárgyában hozott döntést
közölni kell a kérelmezővel, a kerületi
rendőrkapitánysággal és a közterület
felügyelettel.
(5) Engedély megadása
kérelem
elutasításának
válásától számított legalább
elteltével
kérelmezhető
ugyanarra az üzletre.

a korábbi
véglegessé
hat hónap
ismételten

St§—(4)—Az—éjszakai—nyitva—tartásra
/onatkozó engedély
kérelem alapján

e) amely rendelkezik a környezetvédelmi
hatóság által kiadott zajkibocsátási
határérték
megállapításáról
szóló
határozattal,
és
a
kereskedő
lenyilatkozza, hogy hogyan teremti meg
a határértékek betartásának feltételeit.

„(3) A jegyző az engedély megadásáról
vagy
a
kérelem
elutasításáról
önkormányzati
hatósági
eljárás
keretében dönt, amelynek ügyintézési
határideje 25 nap.

(6) Az engedély hatályát veszti:
a) az engedélyben meghatározott idő
elteltével:
b) amennyiben az ellenőrzésre jogosult
hatóságok az üzlettel, kereskedővel
szemben egy éven belül legalább három
alkalommal jogsértést állapítottak meg;
c)
a
kereskedelmi
tevékenység
folytatására
való
jogosultság
megszűnésével;
d)
a
kereskedő
jogutód
nélküli
megszűnésével;
e) a kereskedő írásbeli, az engedély
megszüntetésére
vonatkozó
nyilatkozatának
a
jegyzőhöz
való
beérkezésének napjával;
f) a kereskedő nyitva tartási idő
változásának
bejelentésével,
amennyiben a módosult nyitva tartási
idő engedélyhez nem kötött időszakra
módosul;
g) amennyiben a kereskedő a felügyeleti
díj fizetési kötelezettségének fizetési
felszólítást
követően
15
napot
meghaladóan sem tesz eleget.
(7) Az engedély (6) bekezdés b)
alpontja
szerinti
hatályvesztését
követően legalább 6 hónap elteltével
kérelmezhető
ismételten
engedély
ugyanarra az üzletre.
5. §
(1) Az
engedélyben
foglaltakat

vagy—hivatalból—indult—eljárásban----- visszavonható vagy korlátozható, ha
e)------ ez------ üzlet------ működésével
kapcsolatban panaszt tettek, ős a
hatósági--------ellenőrzés------- során
megállapítást—nyert,—hogy—e
panasz megalapozott, vagy
b) a jegyző az üzlettel szemben a
Kertv. ben—és—e—kereskedelmi
tevékenységek
végzésének
feltételeiről----- szóló----- gl0/g009.
(IX.g9.)------- Korm.------- rendeletben
meghatározott—jogkövetkezmény
valamelyikét alkalmazta, vagy
c) a rendelet 9.5 (4) bekezdésében
foglaltak megvalósulnak,
d) a világörökségi üzlet a rendelet
8.5 ában—foglalt—felügyeleti—díj
fizetési-------------- kötelezettségének
felszólítást—követően—39—napot
meghaladóan sem tesz eleget.
e) bármelyik ellenőrzésre jogosult
hatóság az üzlet vonatkozásában
szankciót—alkalmaz,—vagy—ee
üzletet jogszabályi hiányosságok
pótlására felszólítja, melynek az
üzlet—határidőben—nem—tesz
eleget.
{2}—Az—engedély—visszavonásáról—vagy
korlátozásáról--------- szóló--------- határozat
véglegessé válásától számított legalább
6------hónap------elteltével------kérelmezhető
ismételten-----engedély-----ugyanarra-----etz
üzletre.

6.§ (1) A világörökségi területen működő,
szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi
illetve vendéglátó üzlet -PPd.'d. ora es Ub óra
közötti nyitva tartását akkor engedélyezi
jegyző,—harendelet—4r§—(2)
bekezdésében foglaltakon túl a Kertv. 6.§
(8) bekezdésében megjelölt feltételek is
teljesülnek.
(2) A jegyző a világörökségi területen
működő,—szeszes—italt—kimérő,—árusító
kereskedelmi illetve vendéglátó üzlet 22
éra—24—éra—közötti—éjszakai—nyitva
tartását is módosíthatja, visszavonhatja

megsértő, vagy engedély nélkül éjszaka
(22 és 6 óra között) nyitva tartó üzletet
üzemeltető kereskedővel, továbbá a
3.§-ban foglalt egyéb rendelkezéseket
megsértő kereskedővel szemben a
hatóság
a) figyelmeztetés szankciót alkalmazhat,
vagy
b) részére a jogsértő magatartás
megszüntetésére, illetve a mulasztás
pótlására való kötelezéssel egyidejűleg
közigazgatási bírságot szab ki, melynek
felső határa természetes személyek
esetén kétszázezer forint, jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek esetén kétmillió forint lehet.
(2)
A
közigazgatási
bírság
alkalmazásánál
a
hatóság
a
törvényben meghatározott mérlegelési
szempontokon túl - figyelembe veszi azt,
hogy
a) az engedély hatálya alatt, továbbá a
szabályszegésről való tudomásszerzést
megelőző egy évben a hatósághoz
érkező panaszbejelentésekben foglalt
bejelentések
tárgyát,
gyakoriságát,
megalapozottságát,
b) az üzlettel vagy a kereskedővel
szemben
a szabályszegésről való
tudomásszerzést megelőző egy évben a
hatóság vagy más társhatóság által
alkalmazott
szankciót,
intézkedést,
egyéb jogkövetkezményt,
c) a kereskedő a lakókörnyezetet érintő
panaszok
megelőzésére
milyen
intézkedéseket tett.
(3)
A
közterület-felügyelet
közigazgatási
bírságként
helyszíni
bírságot szabhat ki, melynek felső
határa természetes személyek esetén
ötvenezer forint, jogi személyek és jogi
személyiséggel
nem
rendelkező
szervezetek esetén ötszázezer forint
lehet.

„(2) A jegyző a világörökségi területen
működő üzlet 22 és 24 óra közötti
éjszakai nyitva tartását is módosíthatja,
visszavonhatja
vagy
korlátozhatja,
amennyiben
a) a Kertv. 6. § (8) bekezdése alapján a
felülvizsgálat
következtében
megállapítást nyert, hogy a 24 és 6 óra
közötti
nyitva
tartásra
vonatkozó

vagy korlátozhatja, amennyiben
e)—a Kortv. 6.5 (8) bokozdóso alapján
a felülvizsgálat kövctkoztóbon az
ongodóly az orodoti tartalommal
már nőm adható meg, vagy
te)—a Kortv. 6.5 (10) bekezdésében
foglalt feltételek megvalósulnak.

7.§ A jegyző döntésével szemben az Akr.
szabályai
szerint
van
helye
jogorvoslatnak.
8.§ (1) A világörökségi üzletek 24 és 6 óra
közötti nyitva tartásával összefüggő - a
közbiztonság,
illetve
a
köztisztaság
fenntartásához
kapcsolódó
többletfeladatok
fedezetére
szolgáló
felügyeleti díj a Kertv. 6. § (4a)
bekezdésében megjelölt legmagasabb
mértékben kerül meghatározásra.
(2) A kereskedő a felügyeleti díjat
negyedévente, az azt követő hónap 15.
napjáig
köteles
megfizetni
a
Polgármesteri Hivatal erre a célra
létrehozott bankszámlájára a jegyző
felügyeleti
díjat
kiszámoló,
előíró
határozata alapján. Ajegyző a felügyeleti
díjat a kereskedelmi nyilvántartáson
alapuló igazolás vagy működési engedély
adatai alapján számítja ki minden évben
az
első
esedékességet
megelőzően
határozatban.
A
felügyeleti
díj
késedelmes
megfizetése
esetén
a
törvényes kamatnak megfelelő mértékű
késedelmi
pótlék
fizetendő.
Ha
a
kereskedő végleges döntésben foglalt
felügyeleti díj fizetési kötelezettségének
nem tett eleget, az végrehajtható.
(3) Az éves felügyeleti díj összege a
világörökségi
üzlet
éves
korrigált
iparűzési adóalapjának 0,5 %-át nem
haladhatja meg. Tekintettel arra, hogy az
adott évben befizetett felügyeleti díj
elszámolása mindig a következő évben,
azaz
az
iparűzési
adóbevallás
beküldésének évében kerül elszámolásra,
a kereskedő köteles a korrigált iparűzési
adóalapját a tárgyévet követő év május
31. napjáig hitelt érdemlően - külön
felszólítás nélkül - igazolni a jegyző felé,
egyúttal a felügyeleti díj, továbbá, az
esetleges, tárgyévben esedékessé vált
késedelmi pótlék megfizetését is igazolni.
(4)

A

jegyző

az

kereskedő

(3)

engedély az eredeti tartalommal már
nem adható meg, vagy
te) a Kertv. 6. § (10) bekezdésében
foglalt feltételek megvalósulnak.

bekezdésben megjelölt adatszolgáltatási
kötelezettségét követően, de legkésőbb
minden
év július
31.
napjáig
az
világörökségi
üzletek
adott
évre
befizetett
felügyeleti
díjának
felülvizsgálatát
elvégzi,
és
annak
eredményéről az kereskedőt értesíti.
Amennyiben az éves befizetett felügyeleti
díj összege meghaladja az világörökségi
üzlet
éves
korrigált
iparűzési
adóalapjának 0,5%-át,
a
túlfizetés
legkésőbb a felülvizsgálat eredményéről
szóló értesítés megküldését követő 30
napon belül visszautalásra kerül. Ha a
jegyző felülvizsgálat során azt észleli,
hogy az világörökségi üzlet felügyeleti
díjfizetési kötelezettségének nem vagy
nem megfelelően tett eleget, felszólítja
fizetési kötelezettségére, majd annak
eredménytelensége esetén az elmaradt
felügyeleti díj összegének végrehajtását
elrendeli.
(5) A kereskedő a tárgyévben osodókos
első felügyeleti díj részlet megfizetését
követően—előterjesztett—kérelmében----melyhez—etz—általános—tételű—eljárási
illetéket—megfizette-------------- kérheti—et
tárgyévben—még esedékessé—nem vált
felügyeleti díj—részletek megfizetésének
felfüggesztését,------ amennyiben------ hitelt
érdemlően—igazolja,—hogy—et—tárgyévet
megelőző—évre—vonatkozó-----korrigált
iparűzési-------- adóalapjának-------- 0,5% át
lényegesen—meghaladná—e—tárgyévben
fizetendő felügyeleti díj éves összesített
mértéke—és—e—tárgyévi—felügyeleti—díj
megfizetése a gazdasági tevékenységét
súlyosan-------------hátráltatná------------ vagy
ellehetetlenítenó.------- A------- felfüggesztés
kórdósóben----- a----- jegyző------mérlegelési
jogkörben dönt, döntésével szemben az
Akr szabályai szerint jogorvoslatnak van
helye.
(6) A felügyeleti díjat az Önkormányzat
kizárólag a világörökségi üzletek által
közvetlenül vagy közvetve okozott, az
Önkormányzatot
egyébként
terhelő
közbiztonsági,
illetve
köztisztasági
feladatokat meghaladóan az éjszakai
nyitva
tartással
összefüggésben
keletkező - az önkormányzat által
elkülönítetten kimutatott - közbiztonsági,
illetve
köztisztasági
többletfeladatok
ellátására fordíthatja. A felügyeleti díj
felhasználása
mindig
a
tárgyév
elszámolásának
lezárását
követően

kezdődhet
nneg,
az
elszámolás
lebonyolításáért a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Irodája felel. A tárgyévet
követő év július 31. napjáig minden
érintett szervezeti egység, továbbá
önkormányzati költségvetési szerv vagy a
feladatok
ellátásában
közreműködő
szerv, szervezet, vállalkozás köteles a
közbiztonsági
és
köztisztasági
többletfeladatok ellátására vonatkozó
elszámolásait a Gazdasági Iroda felé
továbbítani.
(7) Az Önkormányzat részére befolyt
felügyeleti díj felhasználásáról készült
beszámolót a tárgyévet követő évre
vonatkozó, költségvetés végrehajtásáról
szóló rendelet benyújtásával egyidejűleg,
annak
részeként,
elfogadásra
a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
9.§ (1) A Kertv. 2.§ 31. pontjában
foglaltakat a jegyző a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői (a továbbiakban:
köztisztviselő) útján ellenőrzi.
(2) A köztisztviselő hivatalból vagy
lakossági bejelentés alapján helyszínen
ellenőrzi a Kertv. 2.§ 27. pontjában
foglaltaknak
megfelelő
üzletet.
Az
kereskedő köteles a helyszínen ellenőrző
köztisztviselő részére az üzemeltetéshez
szükséges engedélyeket bemutatni. A
köztisztviselő évesellenőrzési
terv
alapján köteles az éjszakai
nyitva
tartással üzemelő a Kertv. 2.§ 27.
pontjában foglaltaknak megfelelő üzletet
helyszínen ellenőrizni.
(3) A Polgármesteri Hivatal a helyszíni
ellenőrzésről készült
okiratok
egy
példányát
köteles
az
iratkezelésre
vonatkozó szabályok szerint megőrizni.
(4) —Ha—ei—köztisztviselő—9—helyszíni
ellenőrzés során az üzlet működésével
összofüggésbon—jogellenes—csolokmény
elkövetését------észleli,------kötolos------- őrről
haladéktalanul a jegyzőt értosítoni, aki a
cselekménytől—függőón—etz—illotékos
hatóságot értesíti és az éjszakai nyitva
tartásra---------- vonatkozó---------- engedélyt
visszavonhatja, vagy korlátozhatja.
í—függelék

(4) Ha a köztisztviselő a helyszíni
ellenőrzés során az üzlet működésével
összefüggésben jogellenes cselekmény
elkövetését észleli, köteles erről a
hatáskörrel
rendelkező
hatóságot,
valamint a jegyzőt haladéktalanul
értesíteni, valamint a büntető- vagy
szabálysértési eljárás megindításában
közreműködni.
(5) Amennyiben a jegyző az üzlet
ideiglenes
bezáratásáról,
működési
engedélyének visszavonásáról illetve az
üzlet bezáratásáról dönt a szervezett
bűnözés, valamint az azzal összefüggő
egyes
jelenségek
elleni
fellépés
szabályairól és az ehhez kapcsolódó
törvénymódosításokról szóló 1999. évi
LXXV. törvény alapján, úgy az érintett
üzletek zárva tartásának ellenőrzésére
fokozott hangsúlyt fektet

