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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (II.20.) 
önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 
2005. évi CLXIV törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1.r 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 
Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
       
 

1.§ 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátást folytató üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 4. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó kérelmet az üzemeltetőnek határozatlan időre 
vonatkozó kérelem esetén az eltérő nyitva tartás kezdő időpontját megelőzően legalább 30 
nappal korábban, meghatározott időpontra vonatkozó kérelmet a rendezvény időpontját 
megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a rendelet 1. mellékletét képező 
nyomtatványon a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál. Az eltérő nyitva tartás 
iránti kérelmet a Bizottság a következő bizottsági ülésen, de legkésőbb a kérelem 
benyújtásától számított 8 napon belül bírálja el.” 
 

2.§ 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátást folytató üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 
3.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2017. február 20. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
 

 
Basky András  sk.                                dr. Balogh László sk. 

                    polgármester              jegyző 
        

 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 20. 

 
         dr. Balogh László  sk. 
                         jegyző   
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1. melléklet a 8/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 ELTÉRŐ NYITVA TARTÁS IRÁNTI KÉRELEM 
 

   
Alulírott: 
 
Név:…………………………………………Lakcím/Székhely: ………………………………, 
mint a  
 
……………………………………………………… elnevezésű és Lajosmizse 
…………..…………..….…. szám alatti vendéglátó üzlet üzemeltetője ezúton kérem az 
általam üzemeltetett vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezését meghatározott 
időpontra / határozatlan időre1 a következők szerint:  
 
Engedélyezni kért időpont/időpontok: ………………………………………… 
 
  

hétfő:                ……………..-tól   ………………..-ig 
kedd:                ……………..-tól   ………………..-ig 
szerda:              ……………..-tól   ………………..-ig 
csütörtök:         ……………..-tól   ………………..-ig 
péntek:              ……………..-tól   ………………..-ig 
szombat:           ……………..-tól   ………………..-ig 
vasárnap:          ……………..-tól   ………………..-ig 

 
  
Kijelentem és vállalom, hogy az eltérő nyitva tartást követően reggel 07.00 óráig a 
vendéglátó üzlet 100 méteres környezetében lévő a vendéglátó üzlet tevékenységével 
összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodom, 
függetlenül a hulladékbirtokos személyétől. 
 
  
Dátum, ……………………………… 
 
                                                                                    ……………………………………… 
                                                                                            kérelmező üzemeltető aláírása 
 
 

                                                             
1 A megfelelő rész aláhúzandó. 


