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Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet 
módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 

2018. szeptember. 19-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint az eltérő nyitvatartásra vonatkozó bejelentést az üzemeltető 
legkésőbb a rendezvény időpontját megelőző nyolcadik napon benyújtja a jegyzőnek. 

Ha az eltérő nyitvatartásra nem a 3. § (1) bekezdésében kivételként meghatározott 
alkalmakkor (farsangi időszak, nőnap stb.), hanem a 3. § (5) bekezdésében meghatározottak 
szerint szombat éjszaka kerül sor, arra a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott 
Szentgotthárd éjszakai nyugalmáért Együttműködés keretében van lehetőség. Ebben az 
esetben az Együttműködésben résztvevő Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány a 
nyitvatartás éjszakájára a város területén biztonsági szolgálatot szervez. 

A Közalapítványtól azt a jelzést kaptuk, hogy a bejelentést követően a biztonsági szolgálat 
megszervezésére maradó idő kevés, az erre szerződött cég felé korábban kell jelezni, hogy a 
kívánt időre ne kösse le kapacitásait. Így a bejelentés legkésőbbi időpontját a rendezvényt 
megelőző jelenlegi nyolc napról tizenöt napra javasolják (és javasoljuk mi is) módosítani. 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak társadalmi 
hatása, hogy a Szentgotthárd éjszakai nyugalmáért Együttműködés keretében így kellő idő jut 
a szombat éjjeli biztonsági szolgálat megszervezésére, így nagyobb eséllyel biztosítható a 
lakosság éjszakai nyugalma, a károkozások megelőzése. Gazdasági, költségvetési hatása 
nincs, környezeti és egészségi következménye nem jelentős, nincs jelentős adminisztratív 
terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, 
valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának esetén a 
jelenlegi szabályozás maradna érvényben, mely nem feltétlenül hagy kellő időt az 
Együttműködésben meghatározott feltételek teljesítésére. A jogszabály alkalmazásához 
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására! 
 
Szentgotthárd, 2018. szeptember 6. 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző  
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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. § Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet 3. § (2) bekezdésében a „nyolcadik” szövegrész helyébe a „tizenötödik” szöveg 
lép. 

 
2. § Ez a rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 

követően benyújtott bejelentésekre kell alkalmazni. 
 
 
……………………. ……………………. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 polgármeser   jegyző 
 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …. . …….. ...-i 
ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve: …. . év ………….. hó ... . napján. 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
  jegyző 
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Indokolás a rendelettervezet 
 
1. §-ához: A jelenleg hatályos szabályozás nem feltétlenül hagy kellő időt a Szentgotthárd 

éjszakai nyugalmáért Együttműködésben meghatározott azon feltétel teljesítésére, 
hogy az Együttműködésben résztvevő Szentgotthárd Közbiztonságáért 
Közalapítvány a nyitvatartás éjszakájára a város területén biztonsági szolgálatot 
szervez. Ezért indokolt a bejelentés legkésőbbi időpontját a rendezvényt (illetve azt 
a napot, amelyre a meghosszabbítást kéri) megelőző jelenlegi nyolc napról tizenöt 
napra módosítani. 

 
2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, mely figyelemmel van az érintettek azon 

jogára, hogy a rájuk vonatkozó rendelkezéseket időben megismerhessék, azokra 
felkészülhessenek. A folyamatban lévő eljárásokra, azaz a hatálybalépéskor már 
megtett (és leigazolt) bejelentésekre még a most hatályos rendelkezés az irányadó. 


