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Tárgy: Az üzletek éjszakai zárva tartásáról szóló rendelet  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 
2017. május 31-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A januári – februári Képviselő – testületi ülésen volt téma utoljára az üzletek éjszakai zárva 
tartása. Az akkor elfogadott határozat ez volt: 
 
40/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete nem kezdeményezi az Üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását. 
A vállalkozókkal ill. a rendőrséggel egyezetetések szükségesek, melyek eredményét a március 
végi ülésre elő kell terjeszteni. 
 
Ezt követően kidolgoztunk egy lehetséges megoldási javaslatot ami esetleg segíteni tudná azt, 
hogy az éjszakai nyugalom is biztosított legyen de a vállalkozói érdekek se sérüljenek olyan 
mértékig mint a jelenlegi rendszer. 
A kidolgozott javaslatunkat az 1. számú melléklet tartalmazza.  A kidolgozott megoldás 
munkacíme „Együttműködés Szentgotthárd éjszakai Csendjéért” végső fokon egy 
együttműködési rendszer ami az éjszaka csendjének és nyugalmának biztosításához szükséges 
személyi és pénzügyi feltételeket egyszerre teremti meg. Szándékaink szerint azok az 
üzemeltetők akik ehhez csatlakoznak, ők anyagilag is áldoznak azért, hogy az éjszaka 
folyamán csend és nyugalom legyen Szentgotthárd közterületein. Ennek ellentételezése, hogy 
ők ezért heti egy napon, (mint az egyeztetésen kiderült ez szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka) nyitva tarthatják üzletüket éjjel 2 óra után is. Az anyagi hozzájárulásuk egy 
alapítványi befizetés, az ellenszolgáltatás az alapítvány által e befizetésekből finanszírozott és 
megszervezett biztonsági őrszolgálat Szentgotthárdon.  
 
A fogadtatás azon szereplők részéről akiket Polgármester Úr megkeresett pozitív volt. A 
meghallgatott vállalkozók szerint a szombati éjszakára lenne ilyen igény – a rendeletünkben 
megengedett időpontokon túl - az év minden szombatjára. 
A meghallgatott vállalkozók júniusi indulást kértek.  
A megoldás egyrészről az 1. számú melléklet szerinti munkacímű együttműködési rendszer 
elfogadása, másrészt az elfogadott rendeletünk módosítása. 
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy 
előzetes hatásvizsgálat elkészítését, és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselő-
testület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett új rendeletnek 
társadalmi hatása, hogy a vendéglátóhelyek éjszakai nyitvatartásának korlátozásán némileg 
enyhítünk ami az érintett üzletek szempontjából pozitív. A lakosság egészséges 



 
2 

életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogát amennyiben a 
rendeletmódosítás és az ezzel egyidejűleg kialakított rendszer működik, nem fogja jelentősen 
rontani.  Gazdasági, költségvetési hatása, hogy az érintett vállalkozók pénzügyi helyzetében 
javulás következik be – ez helyi adó bevétel növekedésében is megnyilvánulhat.  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása a jan uár óta 
kialakulthoz képest kissé romolhat ám ez még tűréshatáron belül kell, hogy legyen.  
Mindenképpen van egészségügyi következménye, hogy remélhetőleg jelentős mértékben 
nem rontja  a vendéglátóhelyek környékén lakók éjjeli pihenési feltételeit. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a kialakult rendszerhez képest nem relevéns. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, hogy Szentgotthárdon az utóbbi időben ismét 
komoly probléma egyes területeken az éjszaka nyitva tartó egységek miatti zaj. 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: marad a jelenlegi rendszer. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 

Határozati javaslat: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek éjszakai 
zárva tartásának ügyében létrehozza az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti …….. 
megnevezésű városi együttműködést és ehhez Szentgotthárd Város Önkormányzata 
csatlakozik. Az együttműködés anyagi feltételeihez ….. Ft összeggel hozzájárul 
………………. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 Határidő: azonnal 
Szentgotthárd 2017. május 23..  

Dr. Dancsecs Zsolt 
Jegyző 
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1. számú melléklet 

 
Éjszakai zárva tartás Szentgotthárdon 

Az „Együttm űködés Szentgotthárd éjszakai csendjéért Projekt” munkaanyaga 
Kiindulás: 
- Szentgotthárd lakosságának a pihenéshez való jogát mindenek felett biztosítani és védeni 
kell 
- Az éjszakai nyitva tartásnak csak ennek a jognak alárendelten van létjogosultsága 
- Az éjszakai nyitva tartás egyik következménye a vendéglátó helyekről távozók által okozott, 
az átlagos és elfogadható éjszakai zajkeltést meghaladó zaj, garázdaság, közrendet megzavaró 
megnyilvánulás 
- Az éjszaka nyitva tartani akaró vendéglátó helynek maradéktalanul meg kell felelnie a 
zajvédelmi előírásoknak: csak teljes, igazoltan bemért és folyamatosan fenntartható 
zajszigetelés megléte esetén kapható éjszakai nyitvatartási engedély 
 
Szereplők: 
- Vállalkozók (az üzletek működtetői)  
- Önkormányzat 
- Rendőrség 
- Polgárőrség 
- Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 
- Biztonsági Őrök 
A rendszer 
- Rendelet módosításával megengedhető, hogy a „Szentgotthárd éjszakai csendjéért 
projekt” be tartozó vendéglátó helyek a rendelet szerinti bejelentéssel nyitva tarthassanak 
éjjel 2 után is 
- A Szentgotthárd éjszakai csendjéért Projektbe csak a szigeteléssel rendelkező helyeken 
működő vendéglátó egységek üzemeltetői  léphetnek be akik ezen túlmenően igazolják, hogy 
az egységben és az épület közvetlen környezetében a rend fenntartásáról gondoskodnak 
- további feltétel éves szinten egy nagyobb összeggel, majd esetenként meghatározott  pl. heti 
összeggel támogatni a Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítványt mely összegből a 
Közalapítvány a nyitva tartás éjszakáján a város területén alkalmazott biztonsági szolgálat 
költségeit illetve esetlegesen a garázdaságok következményei helyreállításának költségeit 
finanszírozza 
- a Közalapítvány az Együttműködés révén érkező befizetéseket elkülönítetten tartja és 
kezeli. Gondoskodik a befizetett összegek felhasználásával biztonsági őrök megbízásáról 
illetve a a befizetett összegekből a rendőrségnek is támogatást nyújt több rendőr szolgálatba 
állíttatása érdekében illetve támogatással polgárőröket is megbíz 
- A Rendőrség amennyiben ebben közreműködik ezekre az éjszakákra több járőrt állít be 
aminek a többletköltségeit a Közalapítványtól megigényelheti 
- A Polgárőrség a támogatás fejében járőröket biztosít ezeken az éjszakákon 
- Az önkormányzat az Együttműködéshez csatlakozó vállalkozásoktól befolyt helyi iparűzési 
adó ….%-át befizeti a Közalapítvány számlájára ugyanezen költségek finanszírozására 
Feladat: 
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- Valamennyi szereplővel egyeztetni kell és a Projektet ezek alapján lehet végleges formába 
önteni 
- eldöntendő, hogy a rendelet szerint már most megengedett éjszakai nyitva tartásoknál ne 
fizettessünk-e be esetenként ún. kisebb összeget vagy ez csak és kizárólag a gyakran nyitva 
tartókra vonatkozhasson 
- az Együttműködés  elindulásakor a rendeletet módosítani kell 
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2. számú melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/….. Önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. 
évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének az üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakba Rendelet) 3.§ (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
„e) ha a bejelentés a 3.§ (5) bekezdése alapján történik, akkor a bejelentésben nyilatkozni kell 
arról hogy a bejelentő a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Szentgotthárd 
éjszakai nyugalmáért Együttműködés (továbbiakban Együttműködés)  tagja és ezt az 
Együttműködés képviselője igazolja 
 
(2) A Rendelet  3.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A 3.§ (1) bekezdésben meghatározottakon túl minden szombat éjszakára jogosult eltérő 
nyitva tartást bejelenteni az az üzemeltető, aki az Együttműködés tagja és tagságát az 
Együttműködés képviselője igazolja.” 
  
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
  
 
 
 
Huszár Gábor sk. Dr. Dancsecs Zsolt sk. 
 polgármester jegyző 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. …  
ülésén fogadta el. 
Kihirdetve:  
 Dr. Dancsecs Zsolt sk. 
   jegyző 
Indokolás: 
1.§-hoz: 
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(1) bek.: a bejelentéshez szükséges adatokhoz képest egy tövábbi nyilatkozat lesz szükséges 
csak az újonnan bevezetendő szombati hosszabb nyitva tartás miatt. 
(2) bek-hez: ez a módosítás a szombatról vasárnapra virradó éjszakákon teszi lehetővé az 
eltérő nyitva tartást. 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 


