
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2017. február 22. napján 15.30 órakor a Kaposvári 
Polgármesteri Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Megjelentek: 
A megjelent bizottsági tagok és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 

csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a rendkívüli bizottsági ülésen megjelent bizottsági 
tagokat és a hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja 
közül az ülés kezdetekor 4 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. Kérte a testület 
tagjait, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokat fogadják el. 
 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjét 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2017. (II. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága az ülés 
meghívóban jelzett napirendjét elfogadta. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend 
 
1. Előterjesztés a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 

Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 

Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy melyik az a két, helyrajzi számmal jelölt 
belvárosi üzlet, amelyre kiterjed a nyitva tartás korlátozása a rendelet tervezetben. 
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dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az egyik ilyen egység a Petőfi tér sarkán 
található söröző, a másik a Zárda utca 5. alatt található belső udvar felé nyitott vendéglátó 
üzlet. Az első esetében a rendőrség jelzését is figyelembe véve, bűnmegelőzési célból, az 
utóbbi esetében az üzlet belső udvari elhelyezkedéséből adódó fokozott zajhatás miatt 
került az egység a nyitva tartást korlátozó rendelkezés hatálya alá. 
 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy a rendelet nem diszkriminatív-e azáltal, 
hogy bizonyos üzleteket kiemel az általános szabályok alól.  
 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlatával 
összhangban, a tv. felhatalmazása alapján a település a helyi sajátosságok figyelembe 
vételével korlátozhatja az éjszakai nyitva tartást. A korlátozás nem a város egész 
illetékességi területére terjed ki, hanem csak egy földrajzilag körülhatárolható területre. 
Ez a megoldás kiállta az alkotmányosság próbáját korábbi rendeletünk esetében is. 
 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy volt-e egyeztetés a szakmai vagy 
érdekképviseleti szervekkel a rendelet tervezetről. Összesen hány egységet érint a nyitva 
tartás korlátozása. 
 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy a gazdasági kamara részére megküldték az 
anyagot, visszajelzés nem érkezett, az érdekegyeztető fórumon a kamara képviselője nem 
vett részt, a fogyasztóvédelem részéről egyetértettek a rendelet tervezettel. Összesen 36 
üzletet nyitva tartási idejét érintené a rendelet.   
 
dr. Pintér Rómeó bizottsági tag hozzászólásában elmondta két problémát is lát a 
rendelet alkalmazása körében. Egyrészt vannak olyan zenés-táncos rendezvényeket tartó 
helyek, - pl. a Park vendéglő -, amelyek sokkal zajosabbak, mint a kisebb, a környezetet 
kevésbé zavaró helyek, mégis az utóbbiak nyitva tartását korlátozza a rendelet. Másrészt 
a fiatalok által felkapott, alkalmanként amúgy is zsúfolt belvárosra még nagyobb nyomás 
nehezedik majd, ha a korlátozás alá eső területek vendéglátó egységeiből – pl. New York, 
Volga, Enjoy - a vendégkör a Noszlopy utca irányába terelődik.    
 
A bizottság tagjai további kérdés, hozzászólás nélkül a rendelettervezet elfogadását 2 
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatták és a következő határozatot hozták: 
 
25/2017. (II. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 
előterjesztés rendelettervezetének elfogadását nem támogatta. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke az ülést 15.50 órakor bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 
 

 dr. Szép Tamás Pintér Attila 
 tanácsnok bizottsági tag 


