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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2011. szeptember 8-ai ülésén vizsgálta felül és alkotta meg az üzletek és
vendéglátó-ipari egységek éjszaki nyitva tartási rendjének szabályozásáról szóló
önkormányzati rendeletet, az akkor hatályban lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya éves
munkatervében foglaltak alapján vizsgálta fenti rendeletünket, melynek tartalmi szabályozását
teljes mértékben megfelelőnek tartotta.
A rendelet megalkotása óta eltelt idő alatt változtak a felhatalmazást és feladatkört meghatározó
jogszabályok, így azok átvezetése vált szükségessé.
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltak szerint
önkormányzati rendelet bevezető (preambulum) része – mely megjelöli a felhatalmazást és
feladatkört megállapító jogszabályt – önállóan nem módosítható, ezért a rendeletet egységes
szerkezetben terjesztem a képviselő-testület elé, tartalmi változtatás nélkül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet
elfogadására.
Polgár, 2017. március 2.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete
az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény 12. § (5) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja és a 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmás alapján,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében, és a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Polgár Város Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014.
(X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének
kikérésével, az alábbiakat rendeli el:
1. §
A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával, a hangosító berendezések
használatára, a hangosítást igénylő közterületi rendezvények megtartására vonatkozó feltételek
meghatározásával a lakosság nyugalomhoz, különösen az éjszakai (22.00 - 06.00 órák közötti)
pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítása.
2. §
(1)

A rendelet hatálya a
a) szeszesitalt forgalmazó üzletek üzemeltetőire, továbbá
b) szeszesital-kimérést végző üzletek üzemeltetőire terjed ki.

(2)

A rendelet hatálya kiterjed a közterület igénybevétel során hangosító berendezést
üzemeltetőkre is.

(3)

A rendelet hatálya nem terjed ki a város közigazgatási területén lévő
bevásárlóközpontok, üzemanyagtöltő-állomások területén, valamint a folyamatos
szálláshely-szolgáltatást nyújtó épületben működő üzletekre.

(4)

A rendelet hatálya Polgár város közigazgatási területére terjed ki.
3. §
Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazása tekintetében
hangosító berendezés: bármely hangszóró (hangfal), továbbá a hanghordozó eszközök lejátszó
berendezése (pl. CD, - más elektronikus adathordozó-, magnószalag-, lemez-, stb. lejátszó
berendezése), a műsorközvetítő hangforrás (pl. rádió, televízió, internetes műsorszolgáltató
berendezés, stb.) és az ezekhez tartozó erősítő berendezés.
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4. §
Az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozása
(1)

A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üzletek 22.00 órától 06.00 óráig nem
tarthatnak nyitva.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a szeszes italt is forgalmazó
üzletekre, feltéve, hogy az üzemeltető a szeszes italok árusítását 22.00 óra és 06.00 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.

5. §
A 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott üzletek
a)
pénteken 22.00 órától szombat 04.00 óráig, valamint
szombat 22.00 órától vasárnap 04.00 óráig tarthatnak nyitva,
b)
a hét többi napján 22.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva.

(1)

6. §
A 2. § (1) b) pontjában meghatározott üzletekhez tartozó nyílt téren hangosító
berendezés 22.00 óra és 06.00 óra között nem üzemeltethető.

(2)

A hangosító berendezés használatával járó közterület igénybevétel során a közterületek
használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
7. §
Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszaki nyitvatartási rendjének szabályozásáról
szóló 19/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelet.
Polgár, 2017. március 23.
Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
Polgár, 2017. március ……. -én
dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző
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