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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által előírt hatósági felügyeleti ellenőrzéshez 

kapcsolódva a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 

Felügyeleti Osztálya elvégezte Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának helyi szabályairól szóló 11/2017. (IV.28.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) törvényességi felügyeleti vizsgálatát. 

 

A vizsgálat szerint rendelet 1. § (2) bekezdése nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség 

követelményének. A hatály pontosításán és módosításán kívül az értelmező rendelkezések 

(Rendelet 4. §) körében meghatározott vendéglátó egység fogalom hatályon kívül helyezése is 

indokolt, mivel ezt a fogalmat a rendelet más rendelkezése nem alkalmazza. 
 

A megállapított hiányosságok miatt célravezetőbb egy új rendelet megalkotása, mint a jelenlegi 

módosítása. 

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 6. § (4) bekezdése lehetővé teszi, 

a 12. § (5) bekezdésében pedig kifejezett felhatalmazást ad arra, hogy a települési 

önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok figyelembevételével – rendeletben 

szabályozza az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét. 

 

Az üzletek – különösen a vendéglátó üzletek – éjszakai működésével összefüggésben két, az 

Alaptörvényben rögzített jog ütközése történik: az egészséges környezethez való jog, valamint 

a vállalkozáshoz való jog. Az üzletek nyitvatartásának önkormányzati szabályozása kapcsán e 

két jog ütközésével, illetve az ellentét feloldásával mind az Alkotmánybíróság, mind a Kúria 

Önkormányzati Tanácsa több ízben foglalkozott. 

Az Alkotmánybíróság szerint a vállalkozáshoz való jog korlátozása akkor alkotmányos, ha a 

lényeges tartalmat nem korlátozza és az egészséges környezethez való jog érdekében történik. 

 

A korábbi rendelet értelmében május 1. és szeptember 30. közötti időszakban a település 

üdülőterületén hétfőtől péntekig 24 óráig, szombaton 2 óráig, vasárnap 5 óráig tarthattak nyitva 

a vendéglátó üzletek. 

 

Az üdülőterületen évről évre visszatérő probléma a zeneszolgáltatással összefüggő zajterhelés, 

ezért a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának újra szabályozása indokolt. 
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A rendelet-tervezetben fő szabályként az üdülési szezonban (május 1. és szeptember 30. között) 

a büfék hétfőtől vasárnapig 23 óra és 6 óra között nem tarthatnának nyitva. 

Ebben az időszakban (23 óra és 6 óra) kizárólag az állandó és eseti éjszakai nyitvatartási 

engedéllyel rendelkező üzlet lehetne nyitva. 

 

1. Az állandó nyitvatartási engedélyek kiadásáról az Ügyrendi és Idegenforgalmi 

Bizottság döntene (kérelemre), másodfokon pedig a Képviselő-testület. 

2. Az eseti engedélyeket (pl. esküvő, családi rendezvény) szintén kérelemre a jegyző adná 

ki.  

 

Nem kaphatna állandó engedélyt az az üzlet, aki ellen  

1. a jegyző kereskedelmi hatósági jogkörében eljárva kötelező éjszakai zárva tartási 

időszakot rendelt el 

2. a kérelmezővel az üzlet működésével összefüggésben a kérelem benyújtását megelőző 

6 hónapon belül véglegessé vált határozattal közigazgatási bírság került kiszabásra 

3. a kérelmező számára korábban kiadott állandó nyitvatartási engedély visszavonása óta 

hat hónap nem telt el. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 

rendeletet megalkotni és a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezni szíveskedjék! 

 

 

 

Kunfehértó, 2021. szeptember 23. 

 

 

                                                                                            Huszár Zoltán  

                polgármester sk. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek 

éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotásához 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
 
Társadalmi-gazdasági hatása:  

Elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest a lakosság egészséges környezethez, 

pihenéshez való jogának biztosítása és a vállalkozók (kereskedők) vállalkozáshoz való joga 

közötti arányosság és egyensúly fenntartása. 

 

Költségvetési hatása:  

A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai várhatóan nem változnak. 

 

Környezeti, egészségi következményei:  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt pozitív hatása az ember 

egészséghez, egészséges környezethez való jogának védelme szempontjából jelentős. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A rendeletben foglaltak végrehajtása adminisztratív terheket ró az Polgármesteri Hivatalra. 

 

Egyéb hatása:  

Nincs.  

 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

A rendelet megalkotásának szükségességét indokolja 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:  

Törvényességi felügyeleti intézkedés. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:  

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges valamennyi feltétel rendelkezésre áll. 
 

 

Kunfehértó, 2021. szeptember 23. 

 

 

 

 

 

 
 

  



 4 

 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi 

CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés a) pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó Község közigazgatási területén vendéglátó üzletet 

üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekre. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló jogszabály 

hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező alkalmi és rendszeres 

rendezvényekre, 

b) közoktatási intézményekben tartott rendezvényekre, 

c) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényekre. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

E rendelet alkalmazása során: 

a) éjszakai nyitvatartás: az üzlet 22 és 6 óra közötti nyitvatartása; 

b) üdülési szezon: május 1. és szeptember 30. közötti időszak; 

c) korlátozás alá eső időszak: e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott időszak; 

d) I. számú övezet: a település belterülete; 

e) II. számú övezet: a település üdülőterülete; 

f) III. számú övezet: a település külterülete. 

3. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendje 

3. § 

(1) Az I. és III. számú övezetekben vasárnaptól csütörtökig 23 óra és 6 óra között, pénteki és 

szombati napokon 24 óra és 6 óra között nem tarthatnak nyitva. 

(2) A II. számú övezetben az üdülési szezonban hétfőtől vasárnapig 23 óra és 6 óra között nem 

tarthatnak nyitva. 
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik arra a vendéglátó üzletre, 

amelynek üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási 

engedéllyel rendelkezik. 

4. Állandó éjszakai nyitvatartási engedély 

4. § 

(1) A vendéglátó üzletet az üzemeltetője a korlátozás alá eső időszakban csak állandó éjszakai 

nyitvatartási engedéllyel (a továbbiakban: állandó nyitvatartási engedély) tarthatja nyitva. 

(2) Az állandó nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 1. számú mellékletét képező 

nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz. 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az üzemeltető nevét és székhelyét, 

b) az üzlet nevét és címét, 

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, 

d) a a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végző 

nyilvántartásba vételéről szóló igazolás számát, 

e) a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló 

határozatának, valamint a zajkibocsátási határérték betartásának feltételeinek 

biztosításáról szóló határozat számát. 

(4) A kérelemhez mellékletként csatolni kell: 

a) amennyiben nem az üzemeltető jár el, közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazást, 

b) a 11. § (2) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének 

igazolását. 

5. § 

(1) Az állandó nyitvatartási engedéllyel kapcsolatos elsőfokú érdemi döntés meghozatala 

átruházott hatáskörben az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 

hatáskörébe tartozik, másodfokon a Képviselő-testület jár el. 

(2) Az eljárás lefolytatásáról és az érdemi döntés előkészítéséről a jegyző gondoskodik. 

(3) Az állandó nyitvatartási engedély kiadása iránti kérelemre indult eljárásban az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti eljárás 

során szükséges döntéseket a jegyző hozza meg. 

6. § 

(1) A bizottság a kérelemben foglalt tartalommal akkor engedélyezi az állandó éjszakai 

nyitvatartást, amennyiben: 

a) a kérelmező rendelkezik 

aa) a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba vételéről szóló igazolással, 

ab) környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló 

határozatának, valamint a zajkibocsátási határérték betartásának feltételeinek 

biztosításáról szóló határozattal, 

b) a kérelmező csatolta a 4. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, 
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c) a kérelmezőnek a önkormányzattal szemben három hónapot meghaladó lejárt tartozása 

nem áll fenn. 

(2) Az üzemeltető az állandó nyitvatartási engedély kiadása után kérelmezheti a nyitvatartási 

idő módosítását: 

a) amennyiben csökkenteni akarja, elegendő a jegyzőnek bejelentenie a nyitvatartási idő 

végét, 

b) meghosszabbítás iránti kérelem esetén az engedély módosítását kell kérnie a Bizottságtól. 

(3) Az üzemeltető személyének változása esetén az új üzemeltetőnek újra kell kérelmeznie az 

állandó nyitvatartási engedélyt. 

(4) A vendéglátó üzlet a korlátozás alá eső időszakban az állandó nyitvatartásról szóló 

bizottsági döntés alapján kiadott engedélyező határozat véglegessé válását követően üzemelhet. 

(5) Az állandó nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és azt az 

ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni. 

7. § 

A Bizottság a 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése estén sem adja meg az 

állandó nyitvatartási engedélyt, amennyiben 

a) a jegyző kereskedelmi hatósági jogkörében eljárva kötelező éjszakai zárvatartási 

időszakot rendelt el, annak véglegessé vált feloldásáig, 

b) a kérelmezővel szemben az üzlet működésével összefüggésben a kérelem benyújtását 

megelőző hat hónapon belül véglegessé vált határozattal közigazgatási szankció került 

alkalmazásra, 

c) a kérelmező számára korábban kiadott állandó nyitvatartási engedély visszavonása óta 

hat hónap még nem telt el 

5. Állandó éjszakai nyitvatartási engedély visszavonása 

8. § 

(1) A Bizottság visszavonja az állandó nyitvatartási engedélyt, ha  

a) az üzemeltetőnek az önkormányzattal szemben három hónapot meghaladó lejárt tartozása 

áll fenn, 

b) a vendéglátó üzlet zajkibocsátása a korlátozás alá eső időszakban meghaladja a 

megállapított zajkibocsátási határértéket, 

c) az üzemeltetővel szemben az üzlet működésével kapcsolatban egy éven belül két 

alkalommal került sor a közösségi együttélés alapvető szabályinak megsértése miatt 

véglegessé vált szankció alkalmazására.  

(2) Az állandó nyitvatartási engedély visszavonása és a korlátozás alá eső időszakban történő 

nyitva tartás megtiltása esetén az üzemeltető a határozat véglegessé válásától számított hat 

hónap eltelte után terjeszthet elő újabb állandó nyitvatartási engedély iránti kérelmet. 

6. Eseti éjszakai nyitvatartási engedély 

9. § 
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(1) A korlátozás alá eső időszakra eseti éjszakai nyitvatartási engedély (a továbbiakban: eseti 

nyitvatartási engedély) kérhető alkalmi rendezvények (esküvő, családi rendezvény, bál) tartása 

céljából, amelynek időtartama legfeljebb a rendezvény megkezdését követő nap reggel 6 óráig 

terjedhet. 

(2) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 2. számú mellékletét képező 

nyomtatványon a jegyzőnél kell benyújtani legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 8. 

napig. 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az üzemeltető nevét és székhelyét, 

b) az üzlet nevét és címét, 

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, 

d) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végző 

nyilvántartásba vételéről szóló igazolás számát, 

e) a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló 

határozatának, valamint a zajkibocsátási határérték betartásának feltételeinek 

biztosításáról szóló határozat számát. 

(4) A kérelemhez mellékletként csatolni kell a 11,. § (2) bekezdésében meghatározott igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot. 

10. § 

(1) Az eseti nyitvatartás engedélyezésével kapcsolatos döntést átruházott hatáskörben jegyző 

hozza meg, másodfokon a Képviselő-testület jár el. 

(2) Eseti nyitvatartási engedély ugyanazon üzletre vonatkozóan egy naptári éven belül 

legfeljebb tíz alkalommal adható. 

(3) Az állandó nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzemeltetőnek akkor kell eseti nyitvatartási 

engedélyt kérnie, amennyiben a tervezett alkalmi rendezvény időtartama meghaladja az állandó 

nyitvatartási engedélyben meghatározott, illetve a kereskedelmi hatósághoz bejelentett 

nyitvatartási időt. 

(4) Nem adható eseti nyitvatartási engedély: 

a) a 7. § a) pontja szerinti esetben, 

b) ha a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül  

ba) az üzletet működtető ugyanazon üzemeltetővel szemben a zajos működésével 

kapcsolatban benyújtott panasz alaposnak bizonyult, 

bb) az üzletben megrendezésre került alkalmi rendezvény alkalmával rendőri 

intézkedésre került sor, 

bc) a üzemeltetővel szemben az üzlet működésével összefüggésben a közösségi 

együttélés alapvető szabályinak megsértése miatt véglegessé vált határozattal 

szankció alkalmazására került sor,  

bd) a Bizottság véglegessé vált határozattal az üzemeltető állandó nyitvatartási 

engedélyét visszavonta. 

(5) Az eseti nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és azt az 

ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni. 
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7. Eljárási szabályok 

11. § 

(1) Az e rendelet szerinti önkormányzati hatósági ügyekben az eljárást az Ákr. rendelkezései 

szerint kell lefolytatni. 

(2) Az állandó és eseti nyitvatartási engedély iránti eljárás lefolytatásáért a kérelmező igazgatási 

szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 3000 forint, amelyet 

csekken, vagy átutalással köteles megfizetni. 

(3) A kérelmek elbírálásának ügyintézési határideje 8 nap. 

(4) A jegyző nyilvántartást vezet az állandó és eseti nyitvatartási engedéllyel rendelkező 

üzletekről, valamint azon üzletekről, amelyek esetében az állandó nyitvatartási engedély 

visszavonásra került, amit az önkormányzat honlapján közzétesz.  

8. Záró rendelkezések 

12. § 

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba. 

13. § 

Hatályát veszti Kunfehértó Község Képviselő-testületének 11/2017. (IV.28.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

Kunfehértó, 2021. szeptember 29. 

 

 

 

 

                     Huszár Zoltán                                                  Kónya Tímea Renáta 

        polgármester                                                                   jegyző   

 

 

Záradék:  

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kunfehértó, 2021. szeptember 30. 

 

 

 

                Kónya Tímea Renáta 

   jegyző  
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1. melléklet a 9/2021. (IX. …) önkormányzati rendelethez 

 

 

ÁLLANDÓ ÉJSZAKAI NYITVATARTÁS ENGEDÉLYEZÉSE 
IRÁNTI KÉRELEM 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartásának 

rendjéről szóló …/2021. (…..)rendeletének 4. §-a alapján az általam üzemeltetett vendéglátó egység 

tekintetében kérem az állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezését.  

 

Az üzemeltető neve: ……………………………………………………………………………….…….  

Az üzemeltető székhelye: ………………………………………………………………………….…….  

Kapcsolattartó neve: ………………………………………………………………………………….….  

Kapcsolattartó elérhetősége: …………………………………………………………………………….. 

telefon: …………………………………………………………………………………………………...  

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………  

Az üzlet neve: ……………………………………………………………………..……………………..  

az üzlet címe: ……………………….……………………………………………………………………  

 

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: …………………….……  

 

Környezetvédelmi hatóság  

1./ zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának száma: ………………....................... 

2./ határérték betartása feltételeinek biztosításáról szóló határozat száma: ………………....................... 

 

Kérelmezett nyitvatartási idő:  

hétfő: ……………………..-tól ……………………………. -ig  

kedd: ……………………..-tól ……………………………. -ig  

szerda: ……………….…..-tól ……………………………. -ig  

csütörtök: ………………..-tól ……………………………. -ig  

péntek: …………………..-tól ……………………………. -ig  

szombat: …………………-tól ……………………………. -ig  

vasárnap: ……….………..-tól ……………………………. -ig  

 

Kérelmemhez mellékelem: 

 

az üzlethelyiség tulajdonosának vagy 

haszonélvezőjének hozzájáruló nyilatkozatát, 

amennyiben az üzlethelyiség nem a 

kérelmező tulajdonát képezi

 

meghatalmazást  

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 

igazoló dokumentumot 

 

 

 

Kunfehértó, 20…………………… 

 

 

 

 

………………………………………………. 

        üzemeltető aláírása 
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2. melléklet a 9/2021. (IX. …) önkormányzati rendelethez 

 

 
ESETI ÉJSZAKAI NYITVATARTÁS ENGEDÉLYEZÉSE 

IRÁNTI KÉRELEM 

 

Kunfehértó Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 

…/2021. (…..) sz. rendeletének 9. §-a alapján kérem az eseti éjszakai nyitvatartás engedélyezését.  

 

Az üzemeltető neve: ……………………………………………………………………………..….  

Az üzemeltető székhelye: …………………………………………………………………..……….  

Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………..…………………….  

Kapcsolattartó elérhetősége: ………………………………………………………………………. 

telefon: ……………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………… …  

Az üzlet neve: ………………..……………………………………………………………………..  

az üzlet címe: ……………… ……………………………………………………………………… 

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: …………………… 

Környezetvédelmi hatóság  

1./ zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának száma: ………………………...  

2./ határérték betartása feltételeinek biztosításáról szóló határozat száma: ………………….……...  

 

A rendezvény időpontja: 20… év ………. hó …. nap,  

kezdete: …….. óra, befejezése: …….. óra  

jellege: ……………………………………………..  

 

 

Kérelmemhez mellékelem: 

az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum.  

 

 

 

Kunfehértó, 20…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...……………………………………  

üzemeltető aláírása 


