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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. június 29-i ülésére 

 
 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 
önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 
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Az előterjesztést készítette:    dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 
        
 
 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Önkormányzati Bizottság 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:   Muhariné Mayer Piroska 
       aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    dr. Balogh László s.k. 
                jegyző 
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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. június 29-i ülésére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 
önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 
23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Üi.sz.: LMKOH/ 1629/5/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 12. § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV 
törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, megalkotta a 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátást folytató üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet), melyet 2017. február 20. napján módosított.  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága a 2017. 
május 29. napján meghozott 55/2017. (V.29.) ÖB határozatában - a kérelmek benyújtásának, 
és elbírálásának egyszerűsítése céljából - döntött arról, hogy az előterjesztésben foglaltak 
szerint javasolja módosítani Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) 
önkormányzati rendeletét.  
 
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése alapján a 
gazdálkodó szervezetekre, az általuk folytatott gazdasági tevékenységre vonatkozó - 
jogszabály alkotására, program elfogadására, átfogó intézkedés meghozatalára irányuló vagy 
egyéb jelentős - előterjesztésnek (a továbbiakban: gazdasági előterjesztés) a helyi 
önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi 
önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviseleti szervezet, valamint a 
gazdasági kamara véleményét. Erre tekintettel jelen előterjesztésem 2. mellékletét képezi a 
Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és 3. mellékletét a Lajosmizsei Iparosok és 
Kereskedők Egyesületének írásbeli véleménye.  
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:  
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet lehetőséget biztosít a vendéglátó egységeket üzemeltetők részére a hétvégi 
hosszabb nyitva tartásra, azonban amennyiben indokolt, és a tervezetben meghatározott 
feltételek bekövetkeznek, úgy nyitva tartásuk korlátozható. A rendeletben foglaltak 
végrehajtásának azonban további gazdasági, költségvetési kihatása nincs.  
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
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Az adminisztratív terhek a rendelet módosításában foglaltak végrehajtása során a 
korábbiakhoz képest jelentősen csökkennének mind az Önkormányzati Bizottság mind a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal számára. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 
A rendelet módosítását az Önkormányzati Bizottság a gyakorlati tapasztalatok alapján 
kezdeményezte. 
 
5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Hivatal keretén belül 
rendelkezésre állnak. Pénzügyi többlet költséget a rendelet végrehajtásának biztosítása nem 
igényel. 
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
Lajosmizse, 2017. június 1. 

Basky András sk. 
   polgármester  
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Előterjesztés 1. melléklete  
Rendelet – tervezet 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 
rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. 

(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 
2005. évi CLXIV törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1.r 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 
Önkormányzati Bizottság, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, és a Lajosmizsei Iparosok és Kereskedők Egyesülete véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el:       
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátást folytató üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1)A vendéglátó üzletek vasárnaptól csütörtökig 22 óra és az azt követő nap 05 óra 
között, szombaton és vasárnap 03 óra és 05 óra között – a (2) bekezdésben, a 4. §-ban, 
valamint a 5/A.§-ban szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.” 
 

2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátást folytató üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet az alábbi 
5/A.§-al egészül ki. 
 

„5/A. § 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5. § (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén, az 5.§ (2) bekezdésben meghatározott 
időtartamig korlátozza a vendéglátó üzlet üzemeltetőjét a pénteken és szombaton 23 óra 
és az azt követő nap 05 óra közötti nyitva tartásában.” 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
 

Basky András                                  dr. Balogh László 
                    polgármester              jegyző 

        
A rendelet kihirdetésének napja: ……………... 

          dr. Balogh László  
                          jegyző  
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előterjesztés 2. melléklete 

 
  



6 
 

előterjesztés 3. melléklete 

 
 


