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ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 15. napján tartandó ülésére
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés

közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta:
Tanácskozási joggal meghívott:
Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból jóváhagyta:

Dr. Markó Péter jegyző

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény az alábbiak szerint rendelkezik
az üzletek üzemeltetésének és nyitva tartásának rendjéről.
Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a
lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg.
A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét az üzlet létesítésére vonatkozó
bejelentésben vagy a működési engedély iránti kérelemben, illetve az abban
bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi
hatóságnak bejelenteni; az üzlet nyitvatartási idejéről és az abban bekövetkező
változásokról a vásárlókat tájékoztatni.
December 24-én – a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág-, az
édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti
és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve az üzemanyagtöltő állomáson belül
működő üzletek kivételével – az üzletek 14 óráig tarthatnak nyitva.
Balatonboglár Város Önkormányzatának tulajdonában jelenleg 3 db kereskedelmi
szolgálatásra bérbeadott üzlethelyiség van, amelyeknek nyitvatartási idejét az
Önkormányzat és a vele bérleti szerződést kötő bérlő által aláírt szerződés
tartalmazza.
Az előbbiekben megemlített vállalkozások a következők.
Visonet Kft Balatonboglár Alkotás u. 3 szám alatt bérel egy 20nm-es helyiséget,
Borudvar Borászai a Platán sétányon,
Pállfy Gábor Palatán strandon található Buborék élmény fürdőben béreli a büfét.
Mindhárom vállalkozó esetében a megkötött bérleti szerződésben lehet a
nyitvatartási időre vonatkozó megállapodást kötni illetve módosítást javasolni.
Az előbbiekben leírt vállalkozókon kívül nincs lehetősége a Hivatalnak kötelezni a
kereskedelmi és vendéglátós üzletek működtetőit arra, hogy elő és utószezonban
a nyitvatartási idejüket meghosszabbítsák vagy lecsökkentsék.
A fenti jogszabályi hivatkozás részletesen tartalmazza az üzletek nyitvatartási
rendjét így kérem a beszámoló elfogadást.
Határozat Javaslat:
Balatonboglár Város Önkormányzat képviselő-testület tudomásul veszi a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján megtartott az üzletek
üzemeltetésének és nyitva tartásának rendjéről szóló beszámolót.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős Dr Markó Péter jegyző

