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 24/2008. (VI.20.) KR. rendelet

 az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól

 Egységes szerkezetbe foglalva a 45/2009. (XII.18.) KR. rendelettel

Szolnok Megyei Jogú város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:

 A rendelet hatálya 

 1. §

 (1) 
1
A rendelet hatálya kiterjed Szolnok város közigazgatási területén a külön jogszabályban meghatározott működési

engedéllyel, illetve bejelentés alapján igazolással rendelkező kereskedelmi tevékenységét üzletben folytató, a 2. § szerinti szeszesitalt
árusító üzletekre és azok üzemeltetőire.

 (2) 
2
A rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály alapján vendéglátó tevékenységet folytató és szeszesital-kimérést végző

üzletekre.

 Értelmező rendelkezések

 2. § 
3

 E rendelet alkalmazásában szeszes italt árusító üzlet: 
 a) üzletkörök alapján

 1111 Hipermarket
 1112 Élelmiszerüzlet
 1260 Palackozott italok szaküzlete
 9000 Termelői borkimérés
 I/83 Üzemanyagtöltő állomás
 1121 Iparcikk áruház és szakáruház
 1122 Iparcikküzlet

 b) termékkörök alapján
 1.2 Kávéital, alkoholmentes-, és szeszes ital,
 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital.

 Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendje

 3. §

(1) A szeszes italt árusító üzletek 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik azon szeszes italt árusító üzletre, ahol az üzemeltető vállalja, hogy a
szeszes ital árusítását 22.00 és 6.00 óra között szünetelteti. Az üzemeltető ilyen esetben a vásárlókat tájékoztatni köteles a szeszes
ital éjszakai forgalmazásának szüneteltetéséről. A tájékoztatást az üzlet bejáratánál és az üzletben a vásárlók által jól látható felirattal
kell elhelyezni.
(3) Az év december 31. és január 1. napjaira az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik.

 1    Módosította a 45/2009. (XII.18.) KR. rendelet 1. § (1) bekezdése. 
 2    Módosította a 45/2009. (XII.18.) KR. rendelet 1. § (2) bekezdése. 
 3    Módosította a 45/2009. (XII.18.) KR. rendelet 2. §-a. 
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 Záró rendelkezések

 4. §

(1) E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. A hatályba lépés időpontjában folyamatban
lévő ügyekre e rendeletet kell alkalmazni. 

 (2) A rendelet hatálybalépése időpontjában működési engedéllyel rendelkező szeszes italt árusító üzletekre vonatkozóan a
rendelet 2008. augusztus 1. napján lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 19-i ülésén.
 Megjegyzés:
 A 45/2009. (XII.18.) KR. rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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