Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásáról
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
6. §. (4) bekezdésében és a 12. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
(1) E rendelet hatálya Dabas Város közigazgatási területén működő kiskereskedelmi, valamint
vendéglátó üzletet üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre terjed ki.
(2) E rendelet hatály nem terjed ki:
a) a Dabas Város Önkormányzata, intézményei, valamint vállalkozásai által szervezett
rendezvényekre,
b) az élelmiszer-, vagy vegyeskereskedés üzletekre,
c)
az üzemenyagtöltő állomáson üzemeltetett üzletekre,
d) kulturális és sportlétesítményekben, ipari parkban üzemeltetett üzletekre,
e)
hipermarketek részeként nyitva tartó üzletekre,
f)
olyan vendéglátó üzletekre, lakodalmasházakra, ahol a vendégek részére meleg étel helyben
készítése alapvetően nyers és szükség esetén félkész termékek kiegészítésével történik, oly
módon, hogy a vendéglátó üzlet a meleg étel készítéséhez raktározási, elkülönített zöldség-és
hús előkészítési feltételekkel, főző és sütő kapacitással rendelkeznek,
g) a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatókra,
h) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló jogszabály hatálya
alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező rendezvényekre,
i)
a december 31-től január 1-jére virradó éjszakai rendezvényekre,
j)
a következő területekre: 5-ös számú főútvonal, Szent János út, Fő út, Szent István út, Kossuth
Lajos út, Bartók Béla út.
2. §
(1) Dabas Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek
a) Hétfőtől – csütörtökig 22.00 – 05.00 óra között
b) Péntek 24.00 – 05.00 óra között
c)
Szombat 24.00 – 05.00 óra között
d) Vasárnap 22.00 – 05.00 óra között nem tarthatnak nyitva.
(2) Közterületen megtartott rendezvények (pl. utcabál, szüreti bál) - a városi rendezvények kivételével
– kizárólag pénteken és szombaton 9.00 óra és 02.00 óra között rendezhetők meg.
(3) Zenés rendezvény csak a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. Korm. Rendelet rendelkezéseinek betartásával tartható.
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3. §
Hatályát veszti Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 17/2011. (III.3.) önkormányzati rendelet.

Dabas, 2022. január 28.

Kőszegi Zoltán
polgármester

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Záradék:
A rendelet 2022. január 28.-án kihirdetésre került.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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Végső előterjesztői indokolás
A 17/2011. (III.3.) önkormányzati rendelettel városunkban szabályozásra került az üzletek éjszakai
nyitva tartási rendje, azonban a rendelet felülvizsgálata vált szükségessé.
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