
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 
 

     Iktató szám: Sz-485/2015. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2015. október 14-i ülésére 

 

Tárgy:  PLAZA CATERING Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Könyves 

Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) 157. üzlet sz. alatti STONE POKER PUB 

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! 

 
 

A PLAZA CATERING Kft. (székhelye: 2030 Érd, Balatoni út 51., cégjegyzékszáma: 13-09-

171310) – továbbiakban: Kérelmező - az üzemeltetésében lévő Budapest IX., Könyves 

Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) 157. üzlet sz. alatti STONE POKER PUB elnevezésű 

vendéglátó egység (továbbiakban: Üzlet) éjszakai nyitva tartásának engedélyezése iránt – 

jelen előterjesztéshez csatolt - kérelmet nyújtott be 2015. szeptember 28. 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: hétfőtől vasárnapig 00.00 órától 24.00 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, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) 157. üzlet szám 

alatti kiskereskedelmi/vendéglátó üzlet működtetésére irányuló 2015. szeptember 4. napján 

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

bekezdésére figyelemmel – az elsőfokú kereskedelmi hatóság 2015. szeptember 18. napján 

tudomásul vette és a kereskedelmi nyilvántartásban 9475/2015. nyilvántartási szám alatt 

feljegyezte. 

 

A Kérelmező üzemeltetésében  lévő Üzlet zeneszolgáltatására és üzemelésére zajkibocsátási 

határérték megállapítására nem került sor figyelemmel a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 10.§ (3) bekezdésére, 

amely szerint nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a 

tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy 

a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések 

alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a 

telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjének kívül más személy nem használja.  

 

Az érintett vendéglátó egység a Lurdy Házban található, a közterülettel nem érintkezik. 

 

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.  

 

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 a 

PLAZA CATERING Kft. kérelmének helyt ad és az üzemeltetésében lévő Budapest IX., 

Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) 157. üzlet sz. alatti STONE POKER PUB 

elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva tartását engedélyezi az alábbiak szerint: 

 hétfő: 00.00 órától 24.00 óráig 
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 kedd: 00.00 órától 24.00 óráig 

 szerda: 00.00 órától 24.00 óráig 

 csütörtök: 00.00 órától 24.00 óráig 

 péntek: 00.00 órától 24.00 óráig 

 szombat: 00.00 órától 24.00 óráig 

 vasárnap: 00.00 órától 24.00 óráig 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

PLAZA CATERING Kft. kérelmének részben helyt ad és az üzemeltetésében lévő Budapest 

IX., Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) 157. üzlet sz. alatti STONE POKER PUB 

elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva tartását engedélyezi az alábbiak szerint: 

 hétfő:  …….. órától ………….. óráig 

 kedd:  …….. órától ………….. óráig 

 szerda:  …….. órától ………….. óráig 

 csütörtök: …….. órától ………….. óráig 

 péntek: …….. órától ………….. óráig 

 szombat:  …….. órától ………….. óráig 

 vasárnap: …….. órától ………….. óráig 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

C. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

PLAZA CATERING Kft. kérelmét elutasítja és az üzemeltetésében lévő Budapest IX., 

Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) 157. üzlet sz. alatti, STONE POKER PUB 

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 

Határozati javaslatoknak megfelelő határozatok tervezete  


