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 Szentes Város Önkormányzata 
 Képviselő-testülete 
 
 S z e n t e s 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
  Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ifjúságvédelem az 
iskolán kívül: kiskorúak alkohol és drogfogyasztása” tárgyban 2007. május 25-én intézkedési 
tervet fogadott el a 128/2007.(V.25.) Kt. számú határozatával.  
 
A határozat 6. pontja szerint: 

• „Fel kell hívni minden vállalkozást – amely a lakosság felé dohány – és 
italértékesítéssel foglalkozik- valamint a szórakozóhelyek vezetőinek figyelmét 
negyedévente, hogy szabálysértést követnek el, ha kiskorúak részére alkoholt, valamint 
dohányárut szolgálnak ki, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az 
önkormányzat helyi rendeletben hogyan szankcionálhatja a szabálysértést. Helyi 
rendeletben határozzák meg a szórakozóhelyek nyitvatartási idejének egységesen 
hajnal 3 óráig történő engedélyezését. A meglévő törvényi szabályozás betartása 
érdekében minden hathatós eszközt tegyenek meg az érintett hatóságok. 

 
Az önkormányzat a jogszabályokat tartassa be, szerezzen ennek érvényt, amennyiben 
szükséges, alkosson helyi rendeletet.” 

 
  A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i soros ülésére elkészült a rendelet-
tervezet kettő változatban. A Testület az anyagot első olvasatnak tekintette és 
201/2007.(IX.28) Kt. számú határozatával arra utasított, hogy induljon el egyeztető folyamat 
az érintettek körében a probléma megoldására vonatkozóan. 
 
  A vendéglátó helyek éjszakai nyitva tartásának korlátozása ügyében cikk jelent 
meg a szentesinfó.hu/mozaik/ internetes újságban, ahol szavazatokat is gyűjtöttek a 
vendéglátóhelyek éjszakai zárva tartásának kérdésében. Összesen 414-en nyilvánítottak 
véleményt. Ezek természetesen nagyon szerteágazóak voltak, az emberek többsége azonban 
úgy gondolta, hogy a vendéglátóhelyek nyitva tartásának korlátozása nem alkalmas a 
kiskorúak alkoholfogyasztásának, drogfogyasztásának illetve a késő éjszakai, hajnalig tartó 
szórakozásának visszaszorítására. 
 
 Ez év januárjában megbeszélésre hívtam össze az önkormányzat érintett 
bizottságainak vezetőit, illetve a legalább éjfélig nyitva tartó vendéglátóhelyek vezetőit, és 
írásban kikértem a középiskolákban működő diákönkormányzatok véleményét is.  
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 A megbeszélésen a meghívott 16 vendéglátóhely tulajdonos illetve vezető közül 
kilencen vettek részt, írásban pedig két diákönkormányzat nyilvánított véleményt.  
 Minden megkérdezett csoport, különböző szempontok alapján, elvetette a 
vendéglátóhelyek nyitva tartásának helyi rendelettel történő korlátozását. 
 Az önkormányzat érintett bizottságainak (Ifjúsági és Sportbizottság, Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Művelődési és 
Oktatási Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Városrendezési, Fejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság) elnökei úgy gondolják, nem lehet a város felnőtt lakosságát 
lehetetlen helyzetbe hozni azzal, hogy éjjel ne szórakozhassanak barátaikkal, ismerőseikkel,  
Szentesen. Egyébként is szeretnénk, ha a város idegenforgalma fejlődne, és a 
vendéglátóhelyek nyitva tartásának korlátozása ezzel a szándékkal mindenképpen ellentétes.        
 
 A vendéglátóhelyek tulajdonosai, üzemeltetői úgy gondolják, hogy a nyitva tartás 
korlátozása rontaná az üzletük menetét, esetleg veszteségessé válnának, de az is valószínű, 
hogy el kellene bocsátaniuk sok alkalmazottat, ami növelné a városban a munkanélküliséget. 
 
 A diákönkormányzatok nem helyeselnék, ha a kiskorúak szórakozási lehetőségei 
csökkennének. Szerintük városunkban most sincs elég, változatos programot kínáló hely. 
 
 A megbeszélésen az a vélemény körvonalazódott, hogy nem a vendéglátóhelyek nyitva 
tartását kell korlátozni, hanem a későéjszakai időpontban meg kell tiltani a kiskorúak 
tartózkodását a szórakozó helyeken. Természetesen megoszlottak a vélemények a időpontról 
és a korhatárról is. A tervezetben én a Polgári törvénykönyv 12. §-ban adott meghatározást 
javaslom elfogadni, amely általános a jogalkalmazás terén. „Kiskorú az, aki tizennyolcadik 
életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.”  
 
 Miután az anyag készítése során problémaként merült fel, hogy a Szentesen szórakozó 
fiatalok nem tudnak hazautazni az éjszaka folyamán, megvizsgáltam, hogy a környező 
helységekbe mikor megy az utolsó autóbusz. Megállapítottam, hogy a legkésőbbi buszjárat 
általában este tíz után indul, de vannak olyan helységek, ahová hétvégén csak nyolc óra körül 
indul járat, később nem. Hajnalban az első autóbuszok négy óra és fél hat között indulnak 
városunkból. A megbeszélésen felmerült az a javaslat, hogy a fiatalok számára akkor, amikor 
el kell hagyniuk a vendéglátóhelyeket, induljanak buszjáratok. Ezt lehet kérni a szolgáltatótól, 
de költségeit az önkormányzatnak kellene fedeznie. 
 
 A bizottságok elnökei és a vendéglátóhelyek tulajdonosai, üzemeltetői egyetértettek 
abban, hogy jó lenne, ha például az Ifjúsági és Művelődési Házban a kiskorúak számára egy 
viszonylag korai időpontban discót szerveznének, ahol nem árusítanának alkoholt. 
 
 A tervezet elkészítése előtt, kikértük a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét, mert 
kétséges volt, hogy önkormányzati rendeletben a kért szabályozás elvégezhető-e. A Bizottság 
úgy vélte, hogy a kiskorúak védelme olyan, senki által nem vitathatóan társadalmilag hasznos 
cél, amely ki fogja állni a törvényességi felülvizsgálatot. 
 
 A tervezet fokozottan igényt tart a rendőrség munkájára, hiszen csak a rendőröknek 
van általánosságban igazoltatási joguk (más szervek, csak konkrét, törvényben meghatározott 
esetekben igazoltathatnak). Ezért a tervezet elfogadása esetén, javasolom, hogy az 
önkormányzat anyagilag is járuljon hozzá a vendéglátóhelyek fokozott ellenőrzéséhez. E 
nélkül a rendelet végrehatása nem sikerülhet.  
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 Kérem, a rendelet-tervezetet és a határozat-tervezetet szíveskedjenek megvitatni és 
azokat, amennyiben a kitűzött cél elérésére alkalmasnak tartják, fogadják el.   
……………/2008.(III.28.)Kt. 
Tárgy: Vendéglátóhelyek látogatásának korlátozásáról  
 

H a t á r o z a t 
 

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vendéglátóhelyek látogatásának 
korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával összefüggésben utasítja a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 
kistérséghez tartozó községekbe és Csongrádra, pénteken és szombaton este 11 óra 
után buszjárat indulhasson. Az új járatok indításáról az önkormányzat anyagi 
lehetőségeit figyelembe véve a Képviselő-testület dönt.  

 
Határidő: 2008. április 30. 
Felelős: a polgármester 
 

2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Ifjúsági és Művelődési 
Házat, hogy hetente egy alkalommal (pénteken vagy szombaton) este szervezzen a a 
18. életévet be nem töltött személyek számára discót olyan időpontban, hogy a 
rendezvény legkésőbb este 11 óráig tarthat. Itt, kizárólag alkoholmentes italokat lehet 
árulni. 

 
Határidő: 2008. április 30.  

 Felelős: az Ifjúsági és Művelődési Ház vezetője 
 

3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vendéglátóhelyek látogatásának 
korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával összefüggésben felkéri 
Szentes Város Rendőrkapitányságának vezetőjét, hogy a rendelet betartása érdekében 
fokozott jelenlétükkel segítsék a vendéglátóhelyek tulajdonosainak, üzemeltetőinek 
munkáját azzal, hogy az életkorukat igazolni nem akaró kiskorúak személyazonosságát 
állapítsák meg, illetve az  este 11 óra után a vendéglátóhelyen tartózkodó kiskorúakat 
és a vendéglátóhely jelenlévő felelős vezetőjét szabálysértés elkövetése miatt jelentsék 
fel. 

 
Határidő: a rendelet hatályba lépésének napjától folyamatos 
Felelős: a polgármester  

 
4. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. pontban meghatározott feladat 

végrehajtása érdekében Szentes Város Rendőrkapitányságát 2008. évben 528.000.- 
forinttal támogatja, amelyet az éjszakai ügyeletben járőrtevékenységet végző rendőrök 
túlórájának kifizetésére lehet fordítani. 

 
Határidő: a rendelet hatályba lépésének napja 
Felelős: a polgármester   

 
Szentes, 2008. február 21. 
 
      Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera 
       osztályvezető 










