
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

3/2016. (V.13.) önkormányzati rendelete 
Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, a nyitva tartással összefüggő felügyeleti díjról, 

valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények 
ellenőrzéséről 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. 
évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
1. § A képviselő-testület, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: 
Kertv.) 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározottak szabályozása tekintetében az 
üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét nem korlátozza. 
2. § A Kertv. 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti felügyeleti díj mértéke egy főre és egy 
éjszakai nyitvatartási nap számítva 0 Ft. 
3. § (1) A tevékenységet befejező üzlet a megszűnés tényének bejelentése napjáig fennálló 
felügyeleti díjfizetési kötelezettségének e rendeletben meghatározott módon köteles eleget 
tenni. 
(2) A felügyeleti díj negyedéves összegszerű meghatározásával, illetve az annak meg nem 
fizetésével összefüggő eljárás lefolytatására – átruházott hatáskörben - a jegyző jogosult. 
(3) A jegyző a felügyeleti díj alapját a negyedév első napján fennálló adatok alapján 
határozza meg. 
(4) A 3.§ (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a jegyző a Kertv. 9. § (4) bekezdése, 
valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 
Korm. rend. 27. § (1) bekezdése alapján jár el. 
4. § Az Önkormányzat részére befolyt felügyeleti díj felhasználásáról, - amennyiben bevétel 
keletkezik - készült beszámolót minden évben a zárszámadással egyidejűleg elfogadásra a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
5. § Az üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény 
bekövetkezésére vonatkozó ellenőrzést a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal - jegyző által 
kijelölt - köztisztviselője a jegyző által meghatározott rendben ellenőrzi és az ellenőrzések 
tapasztaltakról, valamint a megtett intézkedésekről negyedévente, az azt követő hónap 
utolsó napjáig a jegyző részére, az általa meghatározott adattartalommal és szempontok 
szerint, beszámolót készít. 
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

7. § Hatályát veszti, az üzletek éjszakai nyitva tartásának további korlátozásáról, a nyitva 
tartással összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben 
elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről szóló 15/2015.(IX.11.) önkormányzati 
rendelet. 
 

 Horváth Sándor. s.k.           Horváth Károly s.k.  
           polgármester jegyző 

 
A rendeletet kihirdettem: 2016. május 13. 
  Horváth Károly s.k. 
   jegyző 
 


