
 

Kunfehértó Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

7/2015.(V.22.) önkormányzati rendelete 

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatáro-
zott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6.§ (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1.§ A rendelet személyi hatálya kiterjed a település közigazgatási területén állandó, vagy 

ideiglenesen vendéglátó üzletet (továbbiakban: üzlet) üzemeltető természetes és jogi 
személyre.  

 

2.§ A rendelet alkalmazása szempontjából a település az alábbi övezetekre tagozódik: 
a.) I.sz. övezet    -  a település belterülete 
b.) II.sz. övezet   -  a település üdülőterülete 
c.) III.sz. övezet  -  a település külterülete 
 

3.§ (1) Az I. és a III.sz. övezetben az üzletek pénteki és szombati napokat kivéve  22,00 óra 
után 23,00 óráig tarthatnak nyitva. Pénteken és szombaton az üzletek 22,00 óra után 
24,00 óráig tarthatnak nyitva. 

(2)A II.sz. övezetben az üzletek üdülési szezonban hétfőtől péntekig, valamint vasárnap  
22,00 óra után 24,00 óráig tarthatnak nyitva. Az üzletek pénteken 22,00 óra után 
szombat 02,00 óráig, szombaton 22,00 óra után vasárnap 5,00 óráig tarthatnak nyit-
va. 

(3)A (2) bekezdésben szabályozott nyitva tartás az üzletet üzemeltető előzetes, írásbeli   
kérelme alapján  a Sör- és Grill Fesztivál idején akként változhat, hogy csütörtökön   
22,00 óra után péntek 05,00 óráig, pénteken 22,00 óra után szombaton 05,00 óráig 
tarthat nyitva az ezt kérő üzlet. A kérelmet olyan időpontban kell benyújtani, hogy az 
engedély a rendezvény előtt kiadható legyen.   

 

4.§ A rendelet alkalmazása szempontjából  
üdülési szezon:  május 1. és augusztus 31. közötti időszak, 
vendéglátó egység: minden olyan üzlet, mely a vonatkozó jogszabály szerint annak tekin-
tendő.   

 

5.§ Jelen rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Kunfehértó Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének, az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól 
szóló 1/2006.(II.15.) rendelete hatályát veszti. 

 
Kunfehértó, 2015. május 12. 
 
 
 polgármester jegyző 



 
Általános indoklás 

 
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelenleg is rendelkezik hatályos ön-
kormányzati rendelettel az üzletek nyitva tartásáról. E rendelet megalkotása óta a vonatkozó 
jogszabályi környezet jelentősen megváltozott. Időközben minden vonatkozásban jelentős 
rendezvénnyé nőtte ki magát a Sör- és Grill Fesztivál. A rendezvény időtartama, a hozzánk 
látogató vendégek és vendéglátók igénye szükségessé teszi, hogy  bővítsük a nyújtott nyitva 
tartás lehetőségét.   

A tervezetet társadalmi egyeztetés céljából a helyben szokásos módon a lakosság számára 
megismerhetővé kell tenni, így azt a honlapunkon közzétettük.   
 

 

 
Részletes indoklás 

 
1.§-hoz 

 

Ez a szakasz szabályozza a rendelet területi, személyi és tárgyi hatályát.  
 

2.§-hoz 
 

A korábbi rendelet szerkezetét követve célszerű a települést körzetekre bontani. Az egyes 
körzetekkel kapcsolatos nyitvatartási rend indokolható. 
 

3.§-hoz 
 

Ebben a szakaszban került meghatározásra az egyes körzetekben a vendéglátó egysé-
gek/üzletek nyitva tartási rendje. A belterületen és a külterületen a javaslat nem tartalmaz a 
korábbiakhoz képest változást. Ezt egyébiránt semmi nem indokolja. Az üzletek 22 óráig 
alapjogon tarthatnak nyitva, ezért a rendelet csak az ezen felüli nyitva tartást szabályozza. 
Az üdülőterületen a nyitva tartás fenti szisztémáját követve, az általános indokolásban körül-
írt helyzetet kezelve szabályoz. 
 

4.§-hoz 
 

A rendelet alkalmazása szempontjából szükséges két fogalom meghatározása szerepel itt.  
 

5.§-hoz 
 

A hatályba léptető rendelkezést, valamint a korábbi rendelet hatályon kívül helyezését tar-
talmazza. A 2015. június 1-jei hatályba lépésig rendelkezésre álló idő elegendő a szükséges 
közzétételhez.  
 
Kunfehértó, 2015. május 12. 
 
 
 

       
 
 



H a t á s v i z s g á l a t i   l a p 

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól 
szóló rendelethez 

 
 
Társadalmi-gazdasági hatás: 
Az üdülőterületet látogatók számának alakulását figyelembe véve az ott működő vendéglátó  
egységek nyitva tartásának rendje fontos kérdés. Az „üdülő” jelleg megőrzése, ugyanakkor a 
kulturált szórakozás feltételeinek megteremtése nem egyszerű feladat. A javaslat a korábbi 
szabályozást döntően meg kívánja tartani. Változtatni kizárólag a fesztivál időtartamának 
növekedése miatt kíván.  Természetesen e változtatás az érintett üdülőtulajdonosok egy 
részénél rosszallást fok kiváltani.  
 
Költségvetési hatás:  
A rendelkezésnek költségvetési hatása nincs ill. elenyésző. 
 
Környezeti, egészségi következmények: 
A rendelet megalkotása ill alkalmazása nem gyakorol semmilyen hatást a természetes és 
épített környezet védelmére, a környezetszennyezés megakadályozására, a környezet- illetve 
a talaj terhelésére, a talajvizekre, és ez által az emberi egészség védelmére. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  
Az önkormányzatra jelentősebb adminisztratív terhet a rendelet nem ró.  
 
Egyéb hatás: 
A rendelet megalkotása szükséges, mert az üdülési szezonban kialakult működési rend jog-
szabályi hátterét biztosítani kell.  
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  
Az érintett vendéglátó egységek engedély nélkül tartanak nyitva. Ennek ellenőrzéséhez szük-
séges emberi erőforrás csak részben állna rendelkezésre. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: rendelkezésre állnak. 
Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket. 
Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást. 
Tárgyi: Nem igényel további tárgyi feltételeket. 
 
Kunfehértó, 2015. május 12. 
 


