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Tisztelt Képviselő-testület!
2018. január 1-én lépett hatályba az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási
rendjének szabályozásáról szóló 26/2017. (XI.24.) számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 2. § (1) bekezdése és 3. § (1) bekezdése értelmében 2018.
január 1-től Polgár város közigazgatási területén működő üzletek és vendéglátóipari egységek
22.00 óra és 04.00 óra között nem tarthatnak nyitva, melyről a hatálybalépését megelőzően
tájékoztattuk az érintett üzlet tulajdonosokat.
A vendéglátó üzletek a korlátozás alá eső időszakra eseti nyitvatartási engedélyt kérhetnek a
jegyzőtől alkalmi rendezvények tartása céljából, egy évben összesen 15 alkalommal. A jegyző
az engedély kiadását megelőzően a rendőrségtől információt kér, hogy az üzletben a kérelem
benyújtása előtti 6 hónapban rendőri intézkedésre került-e sor. Amennyiben igen, a Rendelet 6.
§-ában foglaltak szerint az éjszakai nyitvatartási engedély kérelmet elutasítja.
Az üzlet tulajdonosok - egy kivétellel - a rendeletben foglaltakat tapasztalataink szerint
betartják. Hivatalunk felé az éjszakai nyitvatartással kapcsolatba hozható lakossági
panaszbejelentés nem volt, a rendőrség részéről 1 db jegyzőkönyv érkezett, melyben
nyitvatartási idő túllépését rögzítették.
Az érintett vendéglő tulajdonosa 2018. április 24-én kérelemmel fordult hivatalunk felé,
melyben kéri, hogy pénteken, szombaton és vasárnap 24 óráig tarthasson nyitva. Kérését azzal
indokolja, hogy kevés az évi 15 alkalom, amikor kérhet eseti nyitvatartási engedélyt, és ez
vállalkozásának forgalmát nagymértékben csökkenti. Az érintett egység a Rendelet 6. § (2)
bekezdés b) pontja alapján még nem élhet az alkalmi rendezvény tartásának lehetőségével.
Ezen kezdeményezést követően tájékoztatást kértünk a Polgári Rendőrőrstől az elmúlt hónapok
esti – éjszakai eseményeiről a vendéglátó-egységekre vonatkozóan. A rendőrség tapasztalata,
szakmai álláspontja az, hogy épp az éjszakai nyitvatartást szabályozó rendelet hatályba lépése
óta csökkentek, illetve szűntek meg az üzletekhez, vendéglátó-egységekhez köthető
garázdaságok, jogsértések, valamint a lakosság nyugalmát negatívan befolyásoló események.
Továbbá a rendelet biztosítja a vendéglátó-egységek környezetében élők nyugalmát.

A Rendelet hatályba lépésétől alig félévnyi tapasztalat áll rendelkezésre, mely időszak alatt csak
néhány üzlet élhetett az alkalmi rendezvény lehetőségével a 6 hónapos időszak figyelembe
vétele miatt. Ezért javaslatot teszek 3 hónapra történő módosításra. Ez a módosítás továbbra is
ösztönzi a vállalkozókat arra, hogy az éjszakai nyitva tartás alatt biztosítsák a rendezvények
zavartalan lebonyolítását.
Továbbá javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a lakosság egészséges életkörülményeinek és
pihenéshez való jogának biztosítása érdekében a Rendeletben foglalt nyitvatartás korlátozás a
jövőben is maradjon érvényben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival
kiegészíteni és a rendeletet elfogadni szíveskedjék.
Polgár, 2018. május 23.
Tisztelettel:
Tóth József
polgármester

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2018. (…...) önkormányzati rendelet-tervezete
az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról
szóló 26/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 valamint
Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli el:
1. §
Az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló
26/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésében a „6 hónapon belül” kifejezés
helyébe a „3 hónapon belül” kifejezés lép.
2.§
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Polgár, 2018. május 31.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
Polgár, 2018. ………...
dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző

