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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. Az egyik vendéglátó-egység 

üzemeltetőjének kezdeményezésére, és az addigi tapasztalatokat figyelembe véve a Rendeletet 

felülvizsgáltuk. 2018. június 1-től lépett hatályba az a módosítás, amely szerint a kérelem 

benyújtása előtti 3 hónapról kérünk információt az esetleges rendőri intézkedésre 

vonatkozóban.  

 

Az elmúlt időszakban a rendőrség minden alkalommal azt a visszajelzést adta, hogy a 

kérelmező üzemeltető ellen rendőri intézkedésre nem került sor, illetve alaposnak bizonyuló 

lakossági panaszbejelentés sem érkezett. Az üzlet tulajdonosok - két kivétellel - a Rendeletben 

foglaltakat tapasztalataink szerint betartják. Hivatalunk felé az éjszakai nyitvatartással 

kapcsolatba hozható lakossági panaszbejelentés nem volt, a rendőrség részéről 2 db 

jegyzőkönyv érkezett, melyben nyitvatartási idő túllépését rögzítették. Ezekben az esetekben 

írásban figyelmeztettük a vendéglátó-egység üzemeltetőjét a Rendelet előírásainak betartására. 

 

A rendőrség tapasztalata, szakmai álláspontja az, hogy az éjszakai nyitvatartást szabályozó 

rendelet hatályba lépése óta csökkentek, illetve megszűntek 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 hatálybalépésétől közel egy évnyi tapasztalat áll rendelkezésre, mely időszak alatt 

6 vendéglátó-egység üzemeltetője összesen 21 alkalommal élt az alkalmi rendezvény 

lehetőségével, melyek egy kivétellel rendőri beavatkozás nélkül zajlottak. Egy esetben kellett 

kihívni a rendőrséget verekedés miatt, és az érintett üzemeltető a tilalmi időszak alatt 

(következő 3 hónap) nem is nyújtott be eseti nyitvatartási engedély kérelmet. Nyitvatartás 

betartását 2 alkalommal ellenőriztük, rendellenességet nem tapasztaltunk. 

  

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 a tájékoztatót megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Polgár, 2018. november 19.  

 

Tisztelettel:      

   

Tóth József 
         polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2018.(...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató az üzletek 

éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak hatályosulásáról” 

szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatót elfogadja. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


