
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
14/2011. (IV. 14.) rendelete 

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 
10/2008. (VI.22.) rendelet módosításáról 

 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXI. törvény 12. 
§ (5) bekezdésében, valamint ugyanezen jogszabály 6. § (4) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli 
el: 

 
1. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
Jelen rendelet alkalmazásában: 

a) Diszkó: minden olyan rendezvény, ahol a közönség szerkesztett, válogatott lemezbemutatás vagy 
élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás mellett táncolhat és különböző szeszes- és szeszmentes 
italok értékesítése történik palackozva vagy kimérve, továbbá a vendégek szórakozását szolgáló 
zárt vendégtér legalább 60 m2 alapterületű és az egység befogadóképessége a180 főt meghaladja. 

 
b) Zártkörű rendezvény: minden olyan rendezvény, amely előre meghatározható személyek, zárt 

körben történő részvételével zajlik valamilyen alkalom megünneplésének céljából (pl. családi, 
baráti esemény – esküvő, névnap, születésnap -, osztálytalálkozó, stb.) 

 
2. § A rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A diszkóként működő szórakozóhelyek nyitva tartása pénteken és szombaton legfeljebb másnap 04.00 
óráig tart.” 
 
3. § A rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki: 
„3/A. §  Vendéglátó egységben 16 éven aluli személyek nem tartózkodhatnak.” 
 
3.  § A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A 3. §-ban szabályozott korlátozás 
a) az üzemanyagtöltő állomásokon működő vendéglátó üzletekre, 
b) az önkormányzati rendezvényekre, 
c) zártkörű rendezvényekre 
nem terjed ki.” 
 
2. § A rendelet 4 §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) Zártkörű rendezvények esetén a rendezvény megtartása előtt 3 nappal az üzlet üzemeltetőjének és a 
rendezvény szervezőjének a rendezvényt az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, előzetesen, közösen be 
kell jelentenie a Polgármesteri Hivatalban.” 
 
3. § A rendelet 5. §-a helyében a következő rendelkezés lép: 
„Aki az e rendelet 3. § (1)-(3) bekezdésében, a 3/A. §-ban és a 4. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegi 
50.000 Ft pénzbírsággal sújtható.” 
 
4. § Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba. 
 
Kisbér, 2011. április 14. 
 
  
  Dr. Udvardi Erzsébet     Dr. Dörnyei Vendel  
        polgármester      jegyző 
 
Kihirdetés napja:  
Kisbér, 2011. április 15. 
 
      Dr. Dörnyei Vendel  
       jegyző 



 
1. melléklet a 10/2008. (VI.23.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

BEJELENTÉS ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY TARTÁSÁRÓL 
 
 

1) Üzlet megnevezése: ……………………………………………………………………… 
 
2) Üzemeltető neve: ………………………………………………………………………… 
     székhelye:         ………………………………………………………………………….. 
 
3) Az üzlet működési engedélyének száma:  ………………………………………………. 
 
4) A rendezvény megnevezése: …………………………………………………………….. 
 
5) A rendezvény szervezőjének neve, címe:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
6) A rendezvény időpontja: ……………………………………………………… 
 
         Időtartama: ……………………… órától  …………………………..  óráig 
 
 
 
Kisbér, …………………….. 
 
 
 
    ……………………………………                               ………………………………… 
              Üzemeltető                     Rendezvény szervező 

 
 


