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TISZTELT KÖZGYŰLÉS!

I. A Debrecen, Sámsoni út környékén lakók részéről az ottani kiskereskedelmi és vendéglátó
üzletek működésével, nyitva tartásával összefüggésben évek óta - különösen az elmúlt
időszakban - sok panasz érkezik a város vezetéséhez, a Polgármesteri Hivatalhoz és a
Rendőrséghez is.
A panaszok a vendéglátó üzletek éjszaki működését, az üzletek előtt tartózkodó, illetve
érkező-távozó vendégek zajos magatartását nehezményezik, amely ellehetetleníti a lakók
nyugodt éjszakai pihenését.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 6. § (4) bekezdése
felhatalmazza a települési önkormányzatok képviselő-testületét, hogy - a helyi sajátosságok
figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti)
nyitva tartásának a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról
szóló törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben foglalt feltételei
további korlátozását.
Az e felhatalmazás alapján megalkotott, jelenleg hatályos - az üzletek éjszakai nyitva
tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról
szóló 41/2013. (X. 3.) - helyi önkormányzati rendeletünk (a továbbiakban: R.) a panasszal
érintett területre nem ír elő kötelező éjszakai (22 és 6 óra közötti) zárvatartást a
vendéglátóhelyekre, és nem tiltja a kiskereskedelmi üzletekben a szeszes ital 22 és 6 óra
közötti értékesítését sem. E területen az üzlet nyitvatartási idejét – kizárólag a magasabb
szintű jogszabályokban foglatakra figyelemmel - a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a
lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg.
A panaszokra tekintettel, a lakók nyugalmának biztosítása érdekében a R. tervezet szerinti
módosítása indokolt. A módosítással kialakuló jogi háttér jogsértés esetén gyorsabb és
hatékonyabb intézkedési lehetőséget biztosítana mind a kereskedelmi hatóság, mind a
közterület felügyelet részére. Ezáltal jobban biztosítható lenne a Debrecen, Sámsoni út
környékén lakók éjszakai pihenése.
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében foglaltaknak
eleget téve az előterjesztést véleményezésre megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara részére.
II. 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 a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A fentiek alapján a rendelet módosításának várható következményeiről - az előzetes
hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatást adom:
1. A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása különösen:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet módosításával hatékonyabban biztosítható lenne a Sámsoni út környékén lakók
éjszakai pihenése, valamint az egészséges környezethez való jogának érvényesülése.
A gazdasági, valamint költségvetési hatások közvetlenül nem állapíthatóak meg.
b) A módosítás környezeti és egészségügyi következményei:
A lakók éjszakai nyugalma biztosított lenne.
c) A módosítás hatásaként az Igazgatási Osztály adminisztrációs terhe növekedni fog.
2. A módosítás szükségességét indokolja, hogy az adott városrész családi házakkal sűrűn
beépített, a probléma igen sok családot, személyt érint. A vendéglátó üzletek éjszaki nyitva
tartása, a vendégek közterületen tanúsított magatartása zavarja a környék lakóinak nyugalmát,
ezért indokolt a vendéglátó egységek éjszakai nyitva tartásának korlátozása, valamint a
kiskereskedelmi üzletekben a szeszes ital értékesítés megtiltása a 22 és 6 óra közötti
időszakban.
A rendelet módosításának elmaradása esetén az érintett lakosság
életkörülményekhez, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való joga sérülne.

egészséges

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelten
előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadni.
Debrecen, 2015. szeptember 16.
Dr. Gulyás Tünde
osztályvezető

