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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
2012. február 13-án kettı (13-13 aláírással ellátott) lakossági beadvány érkezett a 
Polgármesteri Hivatalba, az egyik a Képviselı-testületnek, a másik pedig a jegyzınek 
címezve. 
 
A bejelentést a Kossuth utcai lakosok tették az utcájukban mőködı „Kocsis kocsmá”-nak a 
mőködésével kapcsolatban. 
 
A Képviselı–testületnek írt kérelemben leírták, hogy a korábbi testületi ülésen már tárgyalt - 
„Az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történı korlátozásával kapcsolatos 
jogszabályi háttér ismertetése” – elıterjesztés tárgyában hozott állásfoglalás megismerése 
alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a Képviselı–testületnek van módja az éjszakai 
nyitva tartás megszüntetésre. 
 
A jegyzıhöz írt kérelemben leírták azt, hogy a korábbi – 2009. júniusi - bejelentésük alapján a 
lakosokat tájékoztatást kaptak arról, hogy a helyszíni ellenırzés során az üzemeltetı állítása 
szerint nem tartanak diszkót, csak zenegépet használnak és a hangerıt korlátozzák. 
 
Álláspontjuk szerint ez már akkor sem volt igaz, és az elmúlt két és fél évben sem változott a 
helyzet. Minden hétvégén diszkót tartanak hangos zenével éjféltıl hajnali ötig, belépıt 
szednek. Számtalan taxi, magán gépkocsi érkezik. Ez ajtócsapkodással, dudálással, 
üvöltözéssel, dulakodással jár, ami a környék lakóinak az egészséges életkörülményeihez és a 
pihenéshez való jogát sérti. 
 
A rendırséget többször értesítették, akik mindig találtak okot a feloszlatásra. Az utóbbi 
idıben már a rendırség ki se megy arra hivatkozással, hogy ez az önkormányzat hatáskörébe 
tartozik. 



A lakók nem a kocsma bezárását kérik, csak az éjfél utáni nyitva tartás beszüntetését. 
 
Azért fordultak a Képviselı-testülethez és a jegyzıhöz, hogy „az utcában lakó kb. 80%-ban 
köztiszteletben álló 70 év körüli, életükön át tartó munkában megfáradt nyugdíjas végre 
emberhez méltó körülmények között tölthesse hátralévı éveit”. 
 
A beadványokban megfogalmazottak szerint tehát nem konkrét hatósági intézkedést kérnek, 
melynek megtételére a jegyzınek lehetne hatásköre, hanem a nyitva tartás korlátozására 
vonatkozó rendelet megalkotását szorgalmazzák, melyre egyedül a T. Képviselı-testület 
jogosult. 
 
A Képviselı-testület 2011. május 31. napján megtartott soros nyílt ülésén „az üzletek éjszakai 
nyitva tartásának helyi rendelettel történı korlátozásával kapcsolatos jogszabályi háttér 
ismertetése” tárgyában részletes tájékoztatást kapott, melyet emlékeztetıül jelen 
elıterjesztéshez is mellékelek. 
 
A T. Képviselı-testület – a tárgyban meghozott - 157/2011.(V. 31.) KNÖT határozata az 
alábbiakat tartalmazza: 
 
„Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának helyi rendelettel történı korlátozásával kapcsolatos jogszabályi háttért megismerte, 
a tájékoztatást tudomásul vette, és akként határoz, hogy jelenleg az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának korlátozásával kapcsolatban nem kíván rendeletet alkotni, azonban szükség esetén 
ismét napirendjére tőzi az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történı 
korlátozásának tárgykörét.” 
 
Álláspontom szerint a fenti lakossági beadványok megalapozzák annak szükségességét, hogy 
a Képviselı-testület ismét napirendjére tőzze az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi 
rendelettel történı korlátozásának tárgykörét. 
 
Fontos kiemelni, hogy önkormányzat rendelete az éjszakai nyitva tartást általános jelleggel, 
nem egy adott, konkrét vendéglátó-ipari egység nyitva tartására vonatkozóan szabályozhatja.  
 
Fentiek alapján javasolom a tárgyban megalkotandó rendelet elıkészítését olyan tartalommal, 
hogy Kiszombor nagyközség területén üzletek 24 óra és 6 óra között nem tarthatnak nyitva, 
kivéve minden év december 31. napján a következı év január 1. napján 6 óráig. A rendelet 
hatálya nem terjedne ki az üzemanyagtöltı állomások területén, a folyamatos szálláshely 
szolgáltatást nyújtó, valamint melegkonyhás éttermet üzemeltetı épületben mőködı üzletekre. 
 
Az elıkészítést követıen a 2012. márciusi soros ülésen a Testület megalkothatja a hivatkozott 
rendeletet, melyet – 1 hónap felkészülési idıt hagyva az érintetteknek - leghamarabb 2012. 
májusában lenne célszerő hatályba léptetni. 
 
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2012. február 17. 
     Tisztelettel:  
        Szegvári Ernıné 
            polgármester 



Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történı korlátozása lakossági 
beadványra tekintettel 
 
 
___/2012.(II. 28.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az üzletek 
éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történı korlátozása lakossági beadványra 
tekintettel tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának helyi rendelettel történı korlátozásával kapcsolatos jogszabályi háttért, valamint a 
tárggyal kapcsolatos lakossági beadványokat megismerve kinyilvánította azon szándékát, 
hogy az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával kapcsolatban rendeletet kíván 
alkotni, mellyel 2012. május 1. napjától Kiszombor nagyközség területén az üzletek nyitva 
tartását 24 óra és 6 óra között megtiltja, kivéve minden év december 31. napján a következı 
év január 1. napján 6 óráig, valamint a rendelet hatálya nem terjedne ki az üzemanyagtöltı 
állomások területén, a folyamatos szálláshely szolgáltatást nyújtó, valamint melegkonyhás 
éttermet üzemeltetı épületben mőködı üzletekre. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri dr. Kárpáti Tibor 
jegyzıt, hogy az 1. pontban meghatározott szempontokra tekintettel készítse el az üzletek 
éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról szóló rendelet tervezetét, egyúttal felkéri Szegvári 
Ernıné polgármestert, hogy azt terjessze a Képviselı-testület elé a soron következı rendes 
ülésére.  
 
 
A határozatról értesítést kap: 
- lakossági beadványok aláírói  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 

k.m.f. 
 
Szegvári Ernıné sk. Dr. Kárpáti Tibor sk. 
 polgármester  jegyzı 
                  
 

A kivonat hiteléül:  
 
 
 


