
Tiszacsege Város Önkormányzata 
 

K  I  V  O  N  A  T 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
83/2018.(V. 22.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő- testülete Nagy János (székhely: 4066 
Tiszacsege, Fő utca 1.) egyéni vállalkozó által üzemeltetett 4066 Tiszacsege, Fő utca 1. szám 
alatti „Csibészke Büfé” elnevezésű vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartás iránti kérelmét 
elutasítja, tárgyi üzlet eltérő 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 nem rendelkeztem.   
 
A Képviselő-testület határozata 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 János (4066 Tiszacsege, Fő utca 1.) egyéni vállalkozó kérelmet nyújtott be 
Hivatalomhoz 2018. május hónap 07. napján, melyben a 4066 Tiszacsege, Tiszavirág utca 1. 
szám alatti, „Csibészke Büfé” elnevezésű üzlet eltérő – határozott időre (2018. 06.01. – 
2018.09.10.) 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-testülete a 18/2017. (VI. 13.) önkormányzati 
rendeletével elfogadta az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 9/2017. (IV. 19.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását, amelynek rendelkezései 
2017. június hónap 28. napján léptek hatályba. 
A 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.  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 130/2017. (VI. 29.) Kt. sz. 
határozatával visszavonta a „Csibészke Büfé” eltérő nyitva tartása tárgyában kiadott 
engedélyét a Rendelet 5. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: „Az eltérő nyitva 



tartási iránti engedélyt a Képviselő-testület visszavonja, amennyiben az engedélyező 
határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül legalább két panasz érkezik a 
vendéglátó üzlet ellen.” 
Az említett határozatot a kérelmező 2017. július hónap 04. napján vette át, mely ellen 
jogorvoslati kérelemmel nem kívánt élni, ezáltal a határozat 2017. augusztus hónap 04. 
napján jogerőssé vált.  
 
A Rendelet 5. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel - „Az eltérő nyitva tartási engedély 
visszavonása esetén a döntést tartalmazó határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 évig 
eltérő nyitva tartás nem engedélyezhető.” – a tárgyi üzlet vonatkozásában eltérő nyitva 
tartási engedély jelenleg nem adható ki.  
 
A kérelem vizsgálata során egyébként megállapítást nyert, hogy Nagy János egyéni 
vállalkozó a Rendeletben foglaltaknak nem megfelelően, kérelmét a Rendelet 5. § (2) 
bekezdésében rögzített határidőn - „az eltérő nyitva tartásra vonatkozó kérelmet 
meghatározott időre vonatkozó kérelem esetén a rendezvény időpontját megelőzően legalább 
30 nappal korábban kell benyújtani a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a 
Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban.” - túl nyújtotta be Hivatalomhoz, a szükséges 
mellékletek [Rendelet 5. § (1) c) pont] nélkül. 
 
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a Képviselő-testület.  
 
A jegyző tájékoztatási kötelezettségét a Rendelet 5. § (4) bekezdése írja elő. 
 
A döntés alaki kellékeit az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
(továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése állapítja meg.  
 
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. §, 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. május 22. 
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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