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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. A rendelet 

hatálybalépése óta elmúlt időszakban a rendőrség – egy kivétellel - minden alkalommal azt a 

visszajelzést adta, hogy a kérelmező üzemeltető ellen rendőri intézkedésre nem került sor, 

illetve alaposnak bizonyuló lakossági panaszbejelentés sem érkezett.   

 

Jelenleg egy üzemeltető van, aki rendőri intézkedés miatt 3 hónapig nem kaphat eseti éjszakai 

nyitvatartási engedélyt. Az üzlet tulajdonosok a Rendeletben foglaltakat tapasztalataink szerint 

többnyire betartják. Hivatalunk felé az éjszakai nyitvatartással kapcsolatba hozható lakossági 

panaszbejelentés egyszer történt, ebben az esetben meghallgattuk az üzemeltetőt, aki elmondta, 

hogy milyen intézkedésekkel próbálja ezt megelőzni, és hatóságunk is intézkedett.  

 

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 több mint egy évnyi tapasztalat áll rendelkezésre, mely időszak 

alatt 5 vendéglátó-egység üzemeltetője összesen 35 alkalommal élt az alkalmi rendezvény 

lehetőségével, melyek két kivétellel rendőri beavatkozás nélkül zajlottak. Két 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. 

 

2019. március 11-én a Polgármesteri Hivatalban érdekegyeztető fórumot tartottunk, ahol a 

vendéglátó-egységek üzemeltetőin kívül részt vett a Hajdúnánási Rendőrkapitányság és a 

Polgári Rendőrőrs 1-1 képviselője. Az üzemeltetők több javaslatot is felvetettek, amelyekkel 

szerintük enyhíthető lenne a Rendelet szigorúsága. Kérésüket azzal indokolták, hogy a 

vendéglátóiparban egyébként is nehéz a megélhetés, a hétköznapi forgalom nem biztosítja az 

üzlet fennmaradását. A hétvégi rendezvények, amelyek akár spontán, akár előre egyeztetett 

programok, kissé fellendítik az üzletek forgalmát. 

 

A felvetések mérlegelése és optimalizálása után javaslatot teszek a rendelet-tervezetben 

szereplő módosításokra 2019. április 1-i hatálybalépéssel. 

  

Továbbá javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a lakosság egészséges életkörülményeinek és 

pihenéshez való jogának biztosítása érdekében a Rendelet módosítással nem érintett 

rendelkezései a jövőben is maradjanak érvényben.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Polgár, 2019. március 19.  

 

Tisztelettel:      

   

Tóth József 
         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (…...) önkormányzati rendelet-tervezete 

az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról 

szóló 26/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény 12. § (5) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja és a 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmás alapján, 

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében, és a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Polgár Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. 

(X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága valamint 

Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

Az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 

26/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésében és 

(2) bekezdésében a „22.00 órától” kifejezés helyébe a „23.00 órától” kifejezés lép.   

 

2. § 

 

A Rendelet 4. § (2) bekezdésében és 5. § (2) bekezdésében az „5 munkanap” kifejezés helyébe 

a „4 munkanap” kifejezés lép.  

 

3. § 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdésében a „15 alkalommal” kifejezés helyébe a „18 alkalommal” 

kifejezés lép.  

 

4. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Polgár, 2019. március 28. 

 

 

 

Tóth József       dr. Váliné Antal Mária   

polgármester                 jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2019. március 29.  

dr. Váliné Antal Mária  

    címzetes főjegyző 


