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130/2017.(VI. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Képviselő- testülete Nagy János (székhely: 4066 Tiszacsege, Fő utca 1.) 
egyéni vállalkozó eltérő nyitva tartás iránti engedélyét visszavonja, és a 4066 Tiszacsege, 
Tiszavirág utca 1. szám alatti „Csibészke Büfé” elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva 
tartását  

n e m  e n g ed é l y e z i .  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntést közölje a kérelmező egyéni 
vállalkozóval illetve az illetékes Rendőrkapitánysággal.  
 
Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett, ezért annak viseléséről a Képviselő-testület 
nem rendelkezett. 
 
A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés ellen a 
kézhezvételtől számított harminc napon belül a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett keresetlevéllel bírósági felülvizsgálati 
kérelmet terjeszthető elő, mely Tiszacsege Város Polgármesterénél (4066 Tiszacsege, 
Kossuth u. 5.) nyújtandó be. A jogorvoslati eljárás illetéke 30.000 forint. 
 

I ndok o l ás  
 
Nagy János (4066 Tiszacsege, Fő utca 1.) egyéni vállalkozó több alkalommal kérelmet 
nyújtott be Hivatalomhoz, melyben a 4066 Tiszacsege, Tiszavirág utca 1. szám alatti, 
„Csibészke Büfé” elnevezésű üzlet eltérő – határozott időre szóló – nyitva tartásának 
engedélyezését kérte a Képviselő – testülettől.  
 
A Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdés alapján 
„Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy az üzletek éjszakai 
(22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozza.” 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjéről szóló 9/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 4. § (1) bekezdése szerint „Tiszacsege Város közigazgatási területén működő 
vendéglátó üzletek 23.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva”. 
4. § (2) bekezdése szerint: „Az (1) bekezdéstől eltérő nyitva tartás engedélyezéséről első 
fokon a Képviselő- testület dönt.” 
 
 
 



A Rendelet 5. § (1) bekezdése szerint „Képviselő- testület az eltérő nyitva tartást 
meghatározott időpontra vagy határozatlan időre engedélyezheti.  

a) Amennyiben a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatban egy éven belül a vendéglátó 
üzlet mindenkori üzemeltetőjével szemben nem érkezett lakossági panasz, vagy 
bejelentés, és  

b) vállalja, hogy az eltérő nyitva tartást követően, reggel 07.00 óráig a vendéglátó üzlet 
100 méteres körzetében lévő, a vendéglátó üzlet tevékenységével összefüggésben, a 
közterületen keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik, 
függetlenül a hulladékbirtokos személyétől.” 

 
A Rendelet 5. § (6) bekezdése alapján „Az eltérő nyitva tartás iránti engedélyt a Képviselő- 
testület visszavonja, amennyiben az engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított 
egy éven belül legalább két panasz érkezik a vendéglátó üzlet ellen.” 
 
A Tiszacsege, Tiszavirág utcában lévő üdülőingatlanok tulajdonosai együttes panaszt 
nyújtottak be Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalánál, hogy a tárgyi vendéglátó 
egységben zajló zenés-táncos rendezvények hangereje zavarja őket pihenésükhöz, 
nyugalmukhoz, különösen az éjszakai pihenéshez való alkotmányos jogainak gyakorlásában.  
 
Ezen túlmenően a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának Egyeki 
Rendőrőrse által, 09080/7101/2017. id. ügyiratszámú jelentése alapján a tárgyi vendéglátó 
egységben tett közbiztonsági ellenőrzése alkalmával megállapította, hogy a vendéglátó egység 
2017. év június hónap 24. napján, eltérő nyitva tartási engedély hiányában - a Rendeletben 
meghatározott időponttól eltérően - 23 óra 30 perckor még nyitva volt, és ott 15 fő vendég 
tartózkodott.  
Tekintettel az üdülőtulajdonosok panaszaira, illetőleg a Rendőrség által tett jelentésre, a 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Nagy János egyéni vállalkozó kérelmére kiadott 
115/2017.(VI.12.) KT. számú határozatban foglalt eltérő nyitva tartási engedélyt visszavonja.  
 
Képviselő-testület tájékoztatja Nagy János egyéni vállalkozót, hogy amennyiben a kötelező 
nyitva tartási rendet a Rendeletben foglaltaknak megfelelően nem tartja be, azt ismételten 
megsérti, úgy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 9. § 
(4) bekezdés a) pontja alapján a kereskedelmi hatóság elrendeli az üzlet ideiglenes bezárását. 
A Kertv 9. § (5) bekezdése szerint „a kereskedelmi hatóságnak a (4) bekezdés a) pontjában 
foglaltak megsértése esetén hozott határozata ellen nincs helye fellebbezésnek”.  
 
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a Képviselő-testület.  
 
A jegyző tájékoztatás kötelezettségét a Rendelet 5. § (4) bekezdése írja elő. 
 
A határozat alaki kellékeit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése szerint a 
hatóság az ügy érdemében határozatot hoz.  
A határozat alaki kellékeit a Ket. 72. § (1) bekezdése állapítja meg.  
 



A további jogorvoslat lehetőségét a Ket. 100. § (1) bekezdés f) pontja, a 100. § (2) bekezdése, 
és 107. § (3) bekezdése biztosítja.  
 
Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése 
határozza meg.  
 
A Képviselő-testület hatáskörét a Rendelet 4. § (2) bekezdése alapozza meg.  
 
Tiszacsege, 2017. június 30.   
 
         Szilágyi Sándor 
             polgármester 
 
 
Határozatot kapják:  
1. Nagy János 4066 Tiszacsege, Fő utca 1. 
2. Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 4. 
3. Irattár 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Bóné Mónika sk. 
       polgármester                hatósági irodavezető 
 
 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
 
Tiszacsege, 2017. június 29.     
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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