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Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet 

módosítása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 

2020. február 26-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2016. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet 2. §-a szerint a vendéglátóhely – a 3. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – 6 

órától 2 óráig tarthat nyitva. 

A rendelet 3. § (5) bekezdése alapján minden szombat éjszakára jogosult ettől eltérő 

(hosszabb) nyitvatartást bejelenteni az az üzemeltető, aki a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata által létrehozott „Szentgotthárd éjszakai nyugalmáért Együttműködés” tagja 

és tagságát (a biztonsági szolgálat működéséhez nyújtott támogatása Szentgotthárd Város 

Közbiztonságáért Közalapítvány részére történt befizetését) igazolja. 

A 3. § (1) bekezdése tartalmazza azokat a rendezvényeket, ünnepeket vagy időszakokat, 

amikor (időszak vagy többnapos rendezvény, többnapos ünnep esetén azon belül egy napon) a 

vendéglátóhely az üzemeltető írásbeli bejelentésére a 2. §-ban foglaltaknál hosszabb ideig 

tarthat nyitva úgy, hogy az nem tartozik a „Szentgotthárd éjszakai nyugalmáért 

Együttműködés” hatálya alá (azaz nem kell jelen lennie a biztonsági szolgálatnak, így 

befizetés sem szükséges). 

 

A 3. § (1) bekezdésének jelenleg hatályos szövege: 

(1) A vendéglátóhely az üzemeltető írásbeli bejelentésére a 2. §-ban foglaltaknál hosszabb 

ideig tarthat nyitva (a továbbiakban: eltérő nyitvatartás) az alább felsorolt valamennyi 

rendezvény, időszak vagy ünnep egy napján: 

a) farsangi időszak, 

b) nőnap, 

c) húsvét vasárnap, húsvéthétfő, 

d) április 30 - május 1., 

e) május 4-5. (Gotthárd napja), 

f) Szerelmesek Fesztiválja, 

g) Szentgotthárdi Történelmi Napok, 

h) augusztus 19-20. és  

i) december 31. 

 

Már 2017-ben felmerült, hogy a 3. § (1) bekezdésében felsoroltak közül a Gotthárd napja 

ünnep kapcsán – amennyiben az hétköznapra esik – az előtte lévő vagy az utána következő 

szombati nappal is bővítsük a kivételek sorát. Mivel 2018-ban és 2019-ben is hétvégére esett 
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ez az ünnep, ennek először idén van jelentősége, ezért csak most kezdeményezzük a 

rendeletmódosítást, mely természetesen a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek kedvez. 

 

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 nincs 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása; környezeti és egészségi következménye 

nem jelentős, nincs jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatása sem. A jogszabály 

megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok 

indokolják. A jogalkotás elmaradásának esetén a jelenlegi szabályozás maradna érvényben. A 

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendeletmódosítás elfogadására! 

 

Szentgotthárd, 2020. február 17. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző  
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Melléklet az előterjesztéshez 

 

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. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„e) május 4-5. (Gotthárd napja) vagy, ha az hétköznapra esik, az azt megelőző vagy 

követő szombati nap,” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármeser   jegyző 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ... . év ... hó ...-

i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: ... . év ... hó ... . napján. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

Indokolás a rendelettervezet 

 

1. §-ához: A rendelet 2. §-a szerint a vendéglátóhely – a 3. § (1) bekezdésében foglaltak 

kivételével – 6 órától 2 óráig tarthat nyitva. A 3. § (1) bekezdése tartalmazza 

azokat a rendezvényeket, ünnepeket vagy időszakokat, amikor (időszak vagy 

többnapos rendezvény, többnapos ünnep esetén azon belül egy napon) a 

vendéglátóhely az üzemeltető írásbeli bejelentésére a 2. §-ban foglaltaknál 

hosszabb ideig tarthat nyitva úgy, hogy az nem tartozik az „Együttműködés 

Szentgotthárd éjszakai nyugalmáért” program hatálya alá. Az itt megjelölt 

Gotthárd napja ünnep kapcsán tartható hosszabb nyitvatartás lehetőségét a 
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rendeletmódosítás vagylagosan kiterjeszti az azt megelőző vagy követő szombati 

napra is. 

 

2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 


