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108/2018.(VI. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Képviselő- testülete Nagy Dávid János (székhely: 4066 Tiszacsege, Fő 
utca 1.) egyéni vállalkozó eltérő nyitvatartás iránti kérelmének -részben- helyt ad, és a 4066 
Tiszacsege, Tiszavirág utca 1. szám alatti „Csibészke Büfé” elnevezésű vendéglátó üzlet 
éjszakai nyitva tartását határozott időtartamra,  
 

2018. július 01. napjától 2018. július 31. napjáig terjedő időszakban, szombati napokon  
23.00 – 02.00 óra között 

 
e n g ed é l y e z i .  

 
Felhívom a Kérelmező egyéni vállalkozó figyelmét, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 9/2017. (IV. 19.) 
önkormányzati rendeletének 4 §. (3) bekezdésében foglaltak szerint, a 2018. július 07. 
napján – a „Tiszacsegei Halnapok, XI. Tiszacsegei Halászléfesztivál” időpontjában - nem 
tarthat nyitva 23.00 óránál tovább.  
 
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 nem rendelkeztem.   
 
A Képviselő-testület döntése ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül a 
Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalnál (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) közigazgatási perre 
irányuló keresetlevél terjeszthető elő.  
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000 forint. 
 

I ndok o l ás  
 
Nagy Dávid János (4066 Tiszacsege, Fő utca 1.) egyéni vállalkozó eltérő – határozatlan időre 
szóló – nyitvatartás iránti kérelmet nyújtott be Hivatalomhoz 2018. június hónap 05. napján.  
 
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 nyitvatartásának 
rendjéről szóló 9/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. § 
(1) bekezdése szerint „Tiszacsege Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek 
23.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva”. 
 
A Rendelet 5. § (1) bekezdése szerint „Képviselő- testület az eltérő nyitvatartást 
meghatározott időpontra vagy határozatlan időre engedélyezheti, azonban a hosszabbított 
nyitvatartás nem haladhatja meg a 02.00 órát.  

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 nyitvatartást 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. 

c) A vendéglátó üzlet tulajdonosa a rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében 
köteles szerződést kötni erre szakosodott őrző-védő társasággal, olyan gazdasági 
szereplővel, akinek főtevékenysége őrző-védő szolgálat, vagy egyéb biztonsági 
szolgáltatás.”  

 
A Rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében „Az eltérő nyitvatartásra vonatkozó kérelmet az 
üzemeltetőnek határozatlan időre vonatkozó kérelem esetén az eltérő nyitvatartás kezdő 
időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban kell benyújtani a rendelet 1. mellékletét 
képező nyomtatványon a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban. Az eltérő nyitvatartás iránti 
kérelmet a Képviselő-testület a következő ülésen, de legkésőbb a kérelem benyújtásától 
számított 15 napon belül bírálja el.” 
 
A kérelem elbírálása során megállapítást nyert, hogy Nagy Dávid János egyéni vállalkozó a 
Rendeletben foglaltak szerint eljárva, kérelmét a megjelölt határidő előtt nyújtotta be 
Hivatalomhoz, a Rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon, mellyel egyidejűleg 
vállalta a Rendeletben foglaltak betartását, csatolta továbbá a Rendeletben meghatározott 
kötelező mellékletet is.  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. június hónap 27. napján tartott 
ülésén a Rendelet felülvizsgálata nyomán döntött a Rendelet 2018. augusztus 01. napjával 
történő hatályon kívül helyezéséről, illetőleg az új Rendelet [14/2018./(VI.28.] elfogadásáról, 
melynek rendelkezései 2018. augusztus hónap 01. napjától alkalmazandóak. Az új Rendelet 
alapján eltérő nyitva tartás engedélyezésére 2018. augusztus hónap 01. napját követően nincs 
lehetőség, az üzletek 23.00 óra és 06.00 óra között kötelesek zárva tartani. 
 
A Képviselő-testület fentieket figyelembe véve döntött a kérelem részbeni elfogadásáról.  
 
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a Képviselő-testület.  
 
A jegyző tájékoztatás kötelezettségét a Rendelet 5. § (4) bekezdése írja elő. 



 
A döntés alaki kellékeit az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése állapítja meg.  
 
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés b) pontja biztosítja. A keresetlevél 
benyújtásának szabályairól a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 
Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése 
határozza meg.  
 
A Képviselő-testület hatáskörét a Rendelet 4. § (2) bekezdése alapozza meg.  
 
 

K. m. f. 
 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Bóné Mónika sk. 
       polgármester                          jegyző 
 
 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
Tiszacsege, 2018. június 28. 
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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