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     Iktató szám: Sz-483/2015. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2015. október 14-i ülésére 

 

Tárgy:  Ivóklub Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Közraktár u. 34. alagsor sz. 

alatti JOLLY-BOROZÓ elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva 

tartás engedélyezése iránti kérelme 

 

Előterjesztő:   Dr. Szabó József Zoltán jegyző   

 

Készítette:   Hatósági Iroda, Általános Hatósági Csoport  

   Puháné Bándi Ágota csoportvezető 

 

Előzetesen tárgyalja:  - 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 

     

 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  

  

 

igen X 

nem  

 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Bizottság! 

 

Az Ivóklub Kft. (székhelye: 1161 Budapest, Rákosi út 149., cégjegyzékszáma: 01-09-195045) 

– továbbiakban: Kérelmező - az üzemeltetésében lévő Budapest IX., Közraktár u. 34. alagsor 

sz. alatti JOLLY-BOROZÓ elnevezésű vendéglátó egység (továbbiakban: Üzlet) éjszakai 

nyitva tartásának engedélyezése iránt – jelen előterjesztéshez csatolt - kérelmet nyújtott be 

2015. augusztus 07. napján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 

18/2015.(V.26.) sz. rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján. Kérelme alapján a fenti 

vendéglátó üzletet az alábbiak szerint kívánja nyitva tartani: hétfőn és kedden 07.00 órától 

22.00 óráig, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 07.00 órától 02.00 óráig, vasárnap 

07.00 órától 22.00 óráig.  

 

A kérelmező kérelméhez a Rendeletnek megfelelően csatolta az Üzlettel rendelkezni jogosult 

hozzájárulását, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.  

 

A Kérelmező Budapest IX. kerület, Közraktár u. 34. alagsor szám alatti 

kiskereskedelmi/vendéglátó üzlet működtetésére irányuló 2014. szeptember 3. napján 

előterjesztett bejelentését – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3.§ (1) 

bekezdésére figyelemmel – az elsőfokú kereskedelmi hatóság 2014. szeptember 8. napján 

tudomásul vette és a kereskedelmi nyilvántartásban 9012/2014. nyilvántartási szám alatt 

feljegyezte. A bejelentett nyitvatartási ideje a következő volt: hétfőn és kedden 06.00 órától 

22.00 óráig, szerdán, csütörtökön, pénteken 06.00 órától 04.00 óráig, szombaton 07.00 órától 

04.00 óráig és vasárnap 07.00 órától 22.00 óráig.  

 

A Kérelmező 2014. október 01. napján bejelentette elsőfokú kereskedelmi hatósághoz, hogy 

az Üzlet nyitvatartási idejét módosítani kívánja az alábbiak szerint: hétfőn és kedden 07.00 

órától 22.00 óráig, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 07.00 órától 02.00 óráig, 

vasárnap 07.00 órától 22.00 óráig tartja nyitva az Üzletet. 

 

A Kérelmező az Üzletet változatlan tevékenységi körrel és eszközökkel vette át a korábbi 

üzemeltetőtől, ezért az üzemeltető személyében történt változás miatt benyújtotta kérelmét a 

zajkibocsátási határérték megállapítására.  

 

A Kérelmező kérelmére az elsőfokú környezetvédelmi hatóság, a Kérelmező üzemeltetésében  

lévő Üzlet zeneszolgáltatására és üzemelésére 2014. október 14. napján kelt 

Kp/37811/2014/V sz. határozatával zajkibocsátási határértéket állapított meg.  

 

Tekintettel arra, hogy változatlan tevékenységi körrel és eszközökkel üzemel tovább az Üzlet, 

így nincs szükség arra, hogy a Kérelmező szakértői véleménnyel igazolja, hogy a 

zeneszolgáltatásra és üzemelésre megállapított zajkibocsátási határértékek betartásának 

feltételeit megteremtette, ezt a korábbi üzemeltető már igazolta.  

 

A Kérelmező 2015. június 01. napján bejelentette, hogy az Üzlet nyitvatartási idejét 2015. 

június 14. napjától módosítani kívánja az alábbiak szerint: 07.00 órától 22.00 óráig, mely 

bejelentést az elsőfokú kereskedelmi hatóság tudomásul vett. 

 

Ezt követően a Kérelmező benyújtotta az állandó nyitvatartási engedély iránti kérelmet a 

Rendelet 6.§ (7) bekezdése alapján, amely kimondja, hogy a kereskedelmi hatósághoz a 

Rendelet hatályba lépése előtt tett bejelentés szerint éjszakai nyitva tartással működő azon 
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üzlet esetében, amely üzemeltetője rendelkezik a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási 

határérték megállapításáról szóló határozatával, valamint a zajkibocsátási határérték betartása 

feltételeinek biztosításáról szóló határozattal, abban az esetben kell állandó nyitvatartási 

engedélyt kérnie, ha a bejelentett nyitvatartási idejét meghosszabbítani kívánja.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kereskedelmi hatósághoz az Üzlet működésével 

összefüggésben lakossági panasz nem érkezett, az üzlet működésével összefüggésben 

közigazgatási bírság kiszabására nem került sor.  

 

Tájékoztatom a Bizottságot arról is, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 

Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya megkereste az elsőfokú kereskedelmi hatóságot, hogy 

az Üzletet ideiglenesen zárassa be, tekintettel arra, hogy álláspontjuk szerint az Üzletben 

engedély nélküli pénznyerő automatát működtetnek. Arról is tájékoztatta a kereskedelmi 

hatóságot, hogy a szerencsejáték engedély nélküli szervezése ügyében hozott határozattal 

szemben a Kérelmező keresetet terjesztett elő a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróságon. 

 

Megkeresésünkre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Szerencsejáték 

Felügyeleti Főosztálya azt a tájékoztatást adta, hogy a Kérelmező a keresetben kérte a 

szerencsejáték engedély nélküli szervezése ügyében hozott határozat végrehajtásának 

felfüggesztését, végrehajtás felfüggesztéséről a bíróság még nem döntött.  

 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332.§-a kimondja, hogy a keresetlevél 

benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a 

végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító 

szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható, kivéve, ha a hatóság a 

határozatot végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak 

nyilvánította, továbbá a végrehajtás felfüggesztésének hatálya kiterjed a határozaton alapuló 

jogok gyakorlására is. 

 

A Rendelet 5. §-a értelmében az állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos 

döntések meghozatala átruházott hatáskörben a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés előkészítéséről a jegyző 

gondoskodik, míg a VVKB döntését a polgármester kiadmányozza. 

 

 

Ennek megfelelően kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében.  

 

 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az 

Ivóklub Kft. kérelmének helyt ad és az üzemeltetésében lévő Budapest IX., Közraktár u. 34. 

alagsor sz. alatti JOLLY-BOROZÓ elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva 

tartását engedélyezi az alábbiak szerint: 

 hétfő: 07.00 órától 22.00 óráig 

 kedd: 07.00 órától 22.00 óráig 

 szerda: 07.00 órától 02.00 óráig 

 csütörtök: 07.00 órától 02.00 óráig 
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 péntek: 07.00 órától 02.00 óráig 

 szombat: 07.00 órától 02.00 óráig 

 vasárnap: 07.00 órától 22.00 óráig 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az 

Ivóklub Kft. kérelmének részben helyt ad és az üzemeltetésében lévő Budapest IX., 

Közraktár u. 34. alagsor sz. alatti elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva tartását 

engedélyezi az alábbiak szerint: 

 hétfő:  07.00 órától ………….. óráig 

 kedd:  07.00 órától ………….. óráig 

 szerda:  07.00 órától ………….. óráig 

 csütörtök: 07.00 órától ………….. óráig 

 péntek: 07.00 órától ………….. óráig 

 szombat:  07.00 órától ………….. óráig 

 vasárnap: 07.00 órától ………….. óráig 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

C. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az 

Ivóklub Kft. kérelmét elutasítja és az üzemeltetésében lévő Budapest IX., Közraktár u. 34. 

alagsor sz. alatti, JOLLY-BOROZÓ elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva 

tartását nem engedélyezi.  

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

Budapest, 2015. október 5. 

    Tisztelettel: 

 

 

    Dr. Szabó József Zoltán s.k. 

    jegyző 

Mellékletek: 
Kérelem és annak mellékletei  

Igazolás és értesítés a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről 

Zajkibocsátási határérték megállapítása 

Határozati javaslatoknak megfelelő határozatok tervezete  


