Onga Nagyközségi Önkormányzat
17/2009.(IX. 23.) számú Rendelete
Az Önkormányzat illetékességi területén működő üzletek nyitvatartási
rendjének szabályozására
Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete a kereskedelemről szóló
2005. évi CLXIV.törvény 6.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Onga Nagyközség illetékességi területén működő, vagy működést kezdő
kereskedelmi, vendéglátó egységek nyitvatartási rendjének szabályozására a
következő rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya Onga Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
2.§
E rendelet értelmében:
a.) kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység,
kereskedelmi ügynöki tevékenység, vendéglátás, turisztikai tevékenység
üzletszerű végzése, kereskedelmi szolgáltatás nyújtása, amelybe beleértendő a
vásárolt termékek és kereskedelmi szolgáltatások gazdasági tevékenység
keretében történő értékesítése, házhoz szállítása;
b.) kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;
c.) üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz
rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes
jelleggel) nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi, jármű- és üzemanyagkereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá
lakossági fogyasztási cikk javító-szolgáltató értékesítő hely, ideértve a lakástól
vagy lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető, fogyasztási cikk javítószolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás célját
szolgáló nyitott, értékesítést folytató helyet, valamint a különböző
intézményekben, munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket és a csomagküldő
kereskedésnek vevőszolgálat céljából működtetett helyiségét;
d.) vendéglátás: kész vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben
fogyasztás céljából történő eladása, az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb
szolgáltató tevékenység, továbbá a munkahelyen, valamint az oktatási és
nevelési intézményekben bármely formában üzletszerűen történő étkeztetés.
3.§
(1) Onga Nagyközség közigazgatási területén a kereskedelmi és vendéglátó
egységek éjszakai (22 – 06 óra közötti) időben kötelezően zárva
tartandók.

-2(2) Különösen indokolt esetben (települési rendezvény, ill. családi
rendezvény esetén) az (1) bekezdés szerinti kötelező zárva tartás alól az
Önkormányzat Jegyzője – kérelemre – felmentést adhat, a nyitvatartási
idő hosszabbítását engedélyezheti határozott időtartamra, feltételek
előírása mellett.
4.§
(1) Ezen rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a
kihirdetés után induló eljárások során kell alkalmazni.
A már jogszerűen működő kereskedelmi, vendéglátó egységek
tekintetében a kötelező zárva tartás előírása az esetlegesen felmerülő
panaszbejelentés kivizsgálása, ügyintézése során alkalmazandó.
(2) A rendelet kihirdetésének napja: 2009. szeptember 23.
(3) A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni.

Farkas Lászlóné sk.
Jegyző

Madzin Tibor sk.
Polgármester

