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Tárgy: Javaslat a  Czech-Hungarian Trading  Kft. kérelmére, a  1088 Budapest,  Rákóczi 
Út  13.  szám alatt üzemeltetett „Hetedik Lépcső" elnevezésű vendeglátó üzlet éjszakai 
nyitvatartási engedélyezési eljárásának szüneteltetésére 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség 
szükséges. 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓK HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY IGAZGATÁSI IRODA 

 

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ  NEVE): TÓTH CSABA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET  NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: .4.e.b 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

ja-----

(  

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 
Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- is Klímavédelmi Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat: 

El 

n 
E 

véleményezi E 
E 
n 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek 
éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló  28/2017.  (VI.15.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban:  Or.)  alapján, a  Czech-Hungarian Trading  Kft. (székhelye:  1158 Budapest, 
Drégelyvár utca  31.) 2020.  március  19.  napján, éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránt 
kérelmet terjesztett elő, a  1088 Budapest,  Rákóczi Út  13.  szám alatt üzemeltetett „Hetedik 
Lépcső" elnevezésű üzletével kapcsolatban. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény (a továbbiakban:  Aki.) 
43.  §  (1)  bekezdése alapján,  2020.  március  25.  napján hozott ftiggő hatályú döntés értelmében 
az eljárás határideje a kérelem benyújtásának napjától számított  60  nap, azaz  2020.  május  18. 
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A Czech-Hungarian Trading  Kft.  2020.  május  7.  napján kelt levelében, az eljárás szünetelését 
kérte a jelenleg fennálló járványügyi helyzet miatt. 

Az  ;Ur 49.  §  (1)  és  (2)  bekezdései értelmében „Az eljárás szünetel,  ha  azt - jogszabály kizáró 
rendelkezésének hiányában - az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. 
Az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell.  Hat  hónapi szünetelés után, a csak 
kérelemre folytatható eljárás megszűnik.  A  megszűnés tényéről a hatóság értesíti azokat, 
akikkel a határozatot közölné." 

A  fentiekben leírt tényállás és indokok alapján kérem az eljárás szüneteltetésének 
elrendelését. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  hatósági eljárás szüneteltetésének elrendeléséhez döntés szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a benyújtott kérelem alapján megindított eljárás szüneteltetése. 

Pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet ismertetése 
A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értehnében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kereskedelemről szóló  2005.  évi CLXIV. törvény  6.  §  (4)  bekezdés a) pont és a  12.  §  (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  8.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló  28/2017.  (VI.15) önkormányzati 
rendeletében hatáskörét átruházta a Jegyzőre. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  59.§ (3)  bekezdésén, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testület  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz. 

Mellékletek: 
1.  melléklet: polgármesteri határozat-tervezet 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020. (IV.....)  számú határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

A Czech-Hungarian Trading  Kft. kérelmére - a  1088 Budapest,  Rákóczi  lit 13  szám alatt 
üzemeltetett, „Hetedik Lépcső" elnevezésű - üzletének éjszakai nyitva tartás engedélyezésére 
irányuló hatósági eljárását szünetelteteti. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  május  

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda 

Budapest, 2020.  május  A /  • 

Pikó András 
polgármester 

Töriyességi ellenőrzés: 

Cztikkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

3 



IDŐ SBARÁT 
ÖNKORMÁNYZATE, 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIK()  ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

1.  melléklet 

/2020.  (V. számú határozat 
a  Czech-Hungarian Trading  Kft. kérelmére, a  1088 Budapest,  Rákóczi  lit 13.  szám 

alatt üzemeltetett „Hetedik Lépeső" elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitvatartási 
engedélyezési eljárásának szüneteltetéséről 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  59.§ (3)  bekezdésén, valamint a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (XL06.) önkormányzati rendelet  31.  §  (1) 
bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva határozatot hozok. 

HATÁROZAT 

A Czech-Hungarian Trading  Kft. által kezdeményezett, a  1088 Budapest,  Rákóczi út  13. 
szám alatt üzemeltetett „Hetedik Lépcső" elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának 
engedélyezési ügyben folytatott eljárást 

szüneteltetem. 

Döntésem a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.  A  döntésem bírósági 
felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti, a döntésem 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
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POLGÁRMESTER 

elleni kereset indításával.  A  Fővárosi Törvényszéknek címzett keresetlevelet a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnál - jogi képviselővel eljáró fél, valamint 
belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén kizárólag elektronikusan, az 
ÁNYK KO1 jelzésű űrlapon (www.jozsefvaros.hu honlapról letölthető) - a határozat 
közlésétől számított  30  napon belül lehet benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára 
adni. Az eljárás illetéke  30.000,- Ft,  melyet törvényen alapuló illeték feljegyzési jog alapján, 
a keresetlevélen nem kell leróni.  A  keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs 
halasztó hatálya. 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról 
és viseléséről nem rendelkeztem. 

INDOKOLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 
üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló  28/2017.  (VI.15.) önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban:  Or.)  alapján, a  Czech-Hungarian Trading  Kft. (székhelye:  1158 Budapest, 
Drégelyvár utca  31.) 2020.  március  19.  napján, éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránt 
kérelmet terjesztett elő a  1088 Budapest,  Rákóczi út  13.  szám alatt üzemeltetett „Hetedik 
Lépcső" elnevezésű üzletével kapcsolatban. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény (a továbbiakban: 
43.  §  (1)  bekezdése alapján,  2020.  március  25.  napján hozott ftiggö hatályú döntés 
értelmében az eljárás határideje a kérelem benyújtásának napjától számított  60  nap, azaz 
2020.  május  18. 

A Czech-Hungarian Trading  Kft.  2020.  május  7.  napján kelt levelében az eljárás 
szünetelését kérte, a jelenleg fennálló járványügyi helyzet miatt. 

Az Áh  49.  §  (1)  és  (2)  bekezdései értelmében „Az eljárás szünetel,  ha  azt - jogszabály 
kizáró rendelkezésének hiányában - az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek 
együttesen kérik. Az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell.  Hat  hónapi 
szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik.  A  megszűnés tényéről a 
hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné." 

A  fentiek alapján az ügyfél kérelmére az eljárást a rendelkező részben foglaltak szerint 
szüneteltetem. 

Döntésemet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXX1X. törvény 
59.§ (3)  bekezdése, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról 
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szóló  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
36/2014.  (XL06.) önkormányzati rendelet  31.  §  (1)  bekezdése, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  § 
(4)  bekezdése, valamint az Ákr.  49.§ (1)  bekezdése alapján hoztam meg. 

Az Ákr.  113-114.  § értelmében, a közigazgatási  per  kérelemre induló jogorvoslati eljárás, az 
ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált 
döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Ennek megfelelően határozatom rendelkező 
részében a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről adtam tájékoztatást. 

A  jogorvoslatra vonatkozó rendelkezésemet az Ákr.  113-114.  §-ára, eljáró bíróság 
megjelölését a közigazgatási perrendtartásról szóló  2017.  évi I. törvény (a továbbiakban: 
Kp.)  7.  §  (1)  bekezdés a) pontjára, a jogorvoslatra vonatkozó egyéb rendelkezésemet a Kp. 
39.  §-ára alapitottam. 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról 
és viseléséről nem rendelkeztem. Az illeték mértékéről az illetékekről szóló  1990.  évi CXIII. 
törvény  45/A.  §  (1)  bekezdése nyújtottam tájékoztatást. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály, Igazgatási Iroda 
Határidő: 2020.  május  
Felelős: polgármester 

Budapest, 2020.  május  
Pikó András 
polgármester 
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