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4/2008. (I.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) és 12. §
(5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási
területén a vendéglátó, illetve kereskedelmi tevékenységet folytató üzletekre terjed ki.
Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendje
2. § (1) A vendéglátó, illetve a kereskedelmi üzletek (december 31. és január 1. kivételével)
23 óra és 5 óra között nem tarthatnak nyitva a kerület beépített területei közül azon lakó- és
vegyes terület építési övezetekben, melyeket a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési
és Építési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 6/2002 (III.26.) Kt. számú rendelet
a) városias, jellemzően zártsorú lakóterületek építési övezetként,
b) kisvárosias, jellemzően zártsorú vagy szabadonálló beépítésű lakóterület építési
övezetként,
c) telepszerű lakóterület építési övezetként,
d) intenzív kertvárosias lakóterületek építési övezetként, vagy
e) intézményterületek építési övezeteként
jelöl.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik
a) azon vendéglátó, illetve kereskedelmi egységekre, melyek épülethomlokzatának a
környezetében lévő lakáscélú épületek homlokzatától számított távolsága az 50 métert
meghaladja;
b) azon vendéglátó egységekre, amelyek működési engedély alapján folyamatosan
melegkonyhát üzemeltetnek, valamint
c) az üzemanyagtöltő állomásokra.
Záró rendelkezések
3. § E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.
Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: .....................................
Ábrahámné Turner Rita
Szervezési Irodavezető
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Általános indokolás
A vendéglátó üzletek és a kereskedelmi üzletek működésével összefüggésben több
körülmény is fennáll, ami az üzletek környezetében lévő otthonok lakóinak éjszakai
nyugalmát nagymértékben zavarja, ezért indokolt az éjszakai nyitva tartás korlátozása.
Részletes indokolás
1. §-hoz: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) és 12. § (5)
bekezdéseiben kapott jogalkotási felhatalmazásra tekintettel mód nyílt az e törvény 2. § r)
pontja által meghatározott vendéglátó üzletek és a kereskedelmi üzletek éjszakai
nyitvatartásának korlátozására.
2. §-hoz: Az éjszakai nyitvatartással kapcsolatos panaszok jellemzően a lakótelepek
emeletes házainak földszinti helyiségeiben működő vendéglátó üzletekből és a kereskedelmi
üzletekből kiszűrődő, illetve ezen üzletek működésével összefüggő hanghatásokkal
kapcsolatos (pl. vendégek, vásárlók érkezése, távozása).
A lakótelepek mellett lévő családi házas környezetben lévő üzletekből kiszűrődő
hangoskodás és a vendégek kocsi használata zavarja az emeletes házak lakóit.
Családi házas környezetben működő üzletek esetén szintén az üzletből kiszűrődő
hangoskodás, illetve a vendégek érkezése és távozása miatti hangoskodás és a
személygépkocsik használatából adódó zaj a kiváltó ok (pl. túráztatás, ajtócsapkodás, hangos
zenehallgatás, kiabálás). Az üzletek közelségéből adódóan ezek a zajok fokozottan
felerősödnek a lakókörnyezetben élők számára, megzavarva éjszakai nyugalmukat.
Nyári időszakban a nyitott ablakok okán még csak fokozottabban jelentkeznek e nyugalmat
zavaró problémák.
A fenti gondok megelőzése érdekében a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
közigazgatási területén található lakóövezetekben indokolt a nyitvatartási korlátozás.
3. §-hoz: A hatályba lépés időpontja a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 12. § (3)
bekezdésére tekintettel került meghatározásra, mely szerint a jogszabály hatálybalépésének
időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály alkalmazására való
felkészülésre.

