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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. január 29-i ülésén
elfogadta a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati
rendeletet, amely 2015. március 15-én hatályba is lépett.
A rendelet hatályba lépését követően több alkalommal tartott az önkormányzati hivatal
hatósági ügyintézője a rendőrséggel együttműködve helyszíni ellenőrzést, mely során
vizsgálta a rendeletben és a kiadott nyitvatartási engedélyekben foglalt nyitvatartási
idő betartását. Az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságokra minden esetben
írásban felhívtuk az érintett vendéglátó üzletek figyelmét. Az írásbeli figyelmeztetés
több esetben is megtette a hatását, alkalmi vagy állandó nyitvatartási engedély
visszavonására a rendelet hatályba lépése óta nem kellett sort keríteni.
Az ellenőrzések során azt is megtapasztaltuk, hogy vannak olyan vendéglátó üzletek,
amelyek nem kértek sem alkalmi sem állandó hosszabbított nyitva-tartásra engedélyt,
azonban több ellenőrzés során is nyitva voltak 22 óra után. Ezekben az esetekben is
tájékoztattuk az érintetteket arról, hogy milyen módon kérhetik meg az éjszakai
nyitvatartási engedélyt, és felhívtuk a figyelmet a jogszabályok betartására.
Az önkormányzati rendeletünk csak azokat az eseteket szankcionálja a hosszabbított
nyitva-tartásra vonatkozó engedélyek visszavonásával, amikor a vendéglátó üzlet
üzemeltetője a jegyző által meghatározott és engedélyezett hosszabbított nyitvatartásra vonatkozó szabályokat megszegi. Arra az esetre azonban nem fogalmaz meg
szankciót, amikor az üzemeltető a rendeletben meghatározott nyitvatartási időt (6,0022,00 óráig) meghaladóan van nyitva úgy, hogy alkalmi vagy állandó éjszakai
nyitvatartási engedélyt nem kért. Ezek a magatartások – amelyek azon túl, hogy a
jogszabályi előírásokat semmibe veszik, a jogkövető versenytársakkal szemben is
rendkívül méltánytalanok -, véleményem szerint csak az üzlet ideiglenes bezáratásával
szankciónálhatóak eredményesen, természetesen a szükségesség és az arányosság
mérlegelésével.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.)
Kormányrendelet is rendelkezik arról, hogy ha a kereskedő a tevékenységére
vonatkozó jogszabályi feltételeknek nem tesz eleget, és a jogsértés másként nem
orvosolható, a jegyző legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja vagy az
üzletet ideiglenesen bezárathatja.
Javaslom, hogy az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati
rendeletet a Képviselőtestület egészítse ki azzal, hogy
„A jegyző az üzletet ideiglenesen legfeljebb 10 napra bezárathatja, amennyiben a
jegyző által végzett hatósági ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy
a) a vendéglátó üzlet alkalmi vagy állandó éjszakai nyitvatartási engedéllyel nem
rendelkezik, és az (1) bekezdésben meghatározott nyitva-tartási időt nem tartja be,
vagy

b) a jegyző által meghatározott és engedélyezett nyitvatartási időn túl is nyitva tart, és
a jogsértés másként nem orvosolható.”
A rendelkezés elfogadásával a fent írt esetekben is eredményesen léphetne fel a
kereskedelmi hatóság a lakosság nyugalmát zavaróan működő vendéglátó üzletek
üzemeltetőivel szemben, a rendeletben megfogalmazott szabályozás hatékonyságának
növelése érdekében.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
Az önkormányzati rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata:
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatásai:
A rendelettervezetnek a lakosság részéről gazdasági kihatása nincs, a vendéglátó
üzletek között azonban egyenlő versenyhelyzetet biztosít.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, illetve egészségügyi
hatásai nincsenek.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Hivatal keretén
belül rendelkezésre állnak. Pénzügyi többletköltséget a rendelet végrehajtásának
biztosítása nem igényel.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendeletmódosítással növelhető az üzletek éjszakai nyitva-tartásáról szóló
önkormányzati rendeletben foglalt a szabályozás hatékonysága.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás elfogadását.
Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2015. (…….) önkormányzati rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015.(I.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendeletének 3. §-a
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A jegyző az üzletet ideiglenesen legfeljebb 10 napra bezárathatja, amennyiben a
jegyző által végzett hatósági ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy
a) a vendéglátó üzlet alkalmi vagy állandó éjszakai nyitvatartási engedéllyel nem
rendelkezik, és az (1) bekezdésben meghatározott nyitva-tartási időt nem tartja be,
vagy
b) a jegyző által meghatározott és engedélyezett nyitvatartási időn túl is nyitva tart, és
a jogsértés másként nem orvosolható.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
A rendelettervezet ezen szakasza új szankciót határoz meg az eredeti szabályozás
hatékonyságának növelése érdekében.
2. §
A rendelettervezet hatálybalépéséről rendelkezik.

