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Szám:  241- ……/2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. június 27-i soros  ülésére 
 
Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet 

módosítása 
           
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minısített többség       
 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Tavaly elfogadtuk az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendeletet. Idıközben a 
Nagygödör téren az átadott komplett játszótér mellett elkészült és birtokba vették a 
többfunkciós sportpályát is. 
A tér mellett több üzlet is mőködik. Az utóbb idıben elszaporodtak azon bejelentések, melyek 
a vendéglátó egységek kedvezıtlen hatásáról számolnak be. 
A gyermekek viselkedésére, szokásaira egyébként sincsenek jó hatással az egységek, az oda 
járó vendégek. 
A gyermekek, a fiatalok és a közbiztonság fenntartása érdekében javaslom, hogy egészítsük ki 
a rendeletünket olyan szabállyal, mely a közoktatási intézmények és játszóterek közelében 
lévı vendéglátó egységek esetében kizárja az éjszakai nyitva tartást. 
 
Kérem a rendelet módosításának megtárgyalását és elfogadását. 
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      T e r v e z e t 
      Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
          …/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl 
25/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemrıl 
szóló2005. évi CLXIV törvény 6. § (4) és 12. § (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás 
alapján az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 25/2012. (XI.27.) önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint  módosítja: 
       
     1.§. 
 
A R. 4.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
4.§ (4) Nem engedélyezhetı az éjszakai nyitva tartás olyan üzlet esetében, amely 
bejárata  100 m-nél kisebb távolságra van közoktatási intézmény vagy játszótér 
telekhatárától. 
 
  

   2. §  
 

(1) E rendelet 2013. július  l-én  lép hatályba. 
 
 (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon köteles gondoskodni. 
 
 
 Vincze József         Dr. Percze Tünde 
             Polgármester                jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetve:  2013……………………. 
 
 
   Dr. Percze Tünde 
                     jegyzı 
 
 
 
Alsónémedi, 2013. június 20. 
 
 
        Vincze József  
          polgármester 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
     Dr. Percze Tünde  

 jegyzı 


