
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-67/2012.       Tárgy: Közterületi vendéglátó  
         terasz létesítése. 
         Mell: kérelem és terv 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                     Képviselı-testülete 
 

KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Csizmadia Mónika egyéni vállalkozó kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, mert az 
általa üzemeltetett „Infúzió” sörözı (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 5.) elıtti területen 
saját költségén vendéglátó teraszt kíván kialakítani.  
 
A nyári terasz elhelyezésére két megoldási javaslatot terjesztett elı a kérelmezı. 
Az egyik elképzelés szerint a nyári teraszt (kb. 20 m2 ) fa kerti garnitúrából alakítanák ki, az 
épület mellett futó járdára helyeznék ki, az ajtótól 5 méterre. A kérelmezı szerint ez a 
megoldás a dohányzással kapcsolatos szabályozás betartását segíti. Egyúttal könnyebben 
takarítható, rendben tartható, a kerekekkel felszeret mobil elem mozgatható, így az idıjárás 
elleni védekezés és a vagyonvédelem szempontjainak is megfelel. Ennél a megoldásnál sem a 
rózsákat, sem a fát nem kell vágni, nem érinti a csapadékvizes csatornát sem. A vállalkozó 
megítélése szerint a gyalogosjárda szélessége miatt a terasz nem akadályozná a zavartalan 
közlekedést sem. (1. mell.) 
 
A másik javaslatban ugyanez a kerti pados garnitúra az épülettel szemben lévı zöldfelületen 
kerülne elhelyezésre egy betontuskókra épített fa gerendázatú, padlós járólapra. Ebben az 
esetben az idény alatt végig kint volna a kerti pad és a talapzat, kitéve az idıjárási és egyéb  
viszontagságoknak. A terasz építménye is bármikor elbontható lenne a terep eredeti 
állapotának visszaállítása mellett. Ennél a megoldásnál a kiszolgálás történne a 
gyalogosjárdán keresztül és a terasz kihelyezésére szolgáló alépítmény a terület rendezésével 
(rózsák és a fa nyírása, meglévı pad elbontása) járna. (2. mell.) 
 
A kérelem alapján az alábbi szabályokat kell figyelembe venni:  
- A terasz kialakítása településképi szempontból a rendezési tervvel való megfeleltetés, 
továbbá az ezzel összefüggı parkolási és forgalmi rend kialakítása, és a tulajdonosi 
hozzájárulás oldaláról igényel  képviselı-testületi döntést. 
- A Képviselı-testület a közterület használat rendjérıl szóló 3/2005. (I. 25.) KKÖT 
rendeletének  3. § (1) bekezdése alapján a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 
hatáskörét a polgármesterre ruházta át, így a közterület-használat kérdésében a polgármester 
dönt. A közterület használat rendjérıl szóló 3/2005. (I. 25.) KKÖT rendelete 1. számú 
mellékletében foglalt díjtáblázat alapján: 
  A közterület-használat célja    díjtétele (méret/idıtartam/Ft)  
3./ Vendéglátóipar elıkert      150 Ft/m2/hó + Áfa 



Ennek alapján a tervezett terasz közterület-használati díja 20m2 x 150,-Ft/hó + Áfa = 3.000,-
Ft/hó x 12hó = 36.000,- Ft/év + Áfa 27 % mindösszesen 45.720,- Ft/év mivel a terasz és a 
pontalapok egész évben ott marad, és így az eredeti állapot nem állítható teljesen helyre.  
- A terasz üzemeltetésére a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozik, melyben jegyzıi hatáskörbe tartoznak a 
nyitva tartást, mőködtetést érintı kérdések. 
- Amennyiben a Képviselı-testület a kérelembe foglaltak megvalósítását támogatja, abban az 
esetben a terasz létesítéséhez  szükséges a meglévı pad elbontása, (15 m 2 –n lévı rózsakert és 
kb. 6 fm sövény felszámolása, a meglévı fa lombozatának megfelelı méretre nyesése). 
- A vendéglátó terasz mőködése esetén az üzemeltetı a vendéglátó egység elıtti járdaszakasz 
eredeti funkcióját nem változtathatja meg, ott a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja, arra 
nem települhet ki. A terasz üzemeltetésének megszőntetésekor a területet az eredeti állapot 
szerint kell visszaállítani. 
- A kérelem nem terjed ki a vendéglátó terasz fedésére, üzemelés esetén csak mobil ernyık 
helyezhetık ki ilyen célra. 
- A terasz csapadékvíz-elvezetı árok részén a balesetveszély elkerülése érdekében nem zárt 
védıkorlátot kell kihelyezni. 
- A kérelemben foglalt terasz megvalósítása, illetve megszőnése esetén az eredeti állapot 
visszaállítása a kérelmezıt terheli. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fentiek alapján alakítsa ki álláspontját és a 
kérelemmel kapcsolatosan dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2012. április 18. 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
 
Tárgy: Közterületi vendéglátó terasz létesítése. 
 
_______ /2012. ( _____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Csizmadia 
Mónika egyéni vállalkozó kérelmét - miszerint az általa üzemeltetett „Infúzió” sörözı (6775 
Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 5.) elıtti területen saját költségén vendéglátó nyári teraszt 
kívánna kialakítani - 20 m2 területen, a környezetbe illı szerkezetben és anyagból, bármikor 
elbontható formában oly módon, hogy az eredeti utcakép visszaállíthatóvá válna -  és az 
alábbi döntést hozta: 
  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Csizmadia Mónika egyéni 
vállalkozó, mint az „Infúzió” Sörözı üzemeltetıje azon kéréséhez, hogy a Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi utca 5. számú ingatlan elıtti közterületen 
 
A) az épület melletti gyalogjárdán 20m2 nagyságú terület igénybevételével  
vendéglátó teraszt létesíthessen saját költségén, tulajdonosi hozzájárulását adja az alábbi 
feltételek mellett:  

- a teraszt a bejárat mellett a gyalogjárda céljára kialakított közterületen 20 m2 

nagyságban lehet kialakítani, 



- a teraszon felépítmény (tetı) nem létesíthetı, csak asztalokhoz rögzített árnyékoló 
ernyı, napernyı helyezhetı el,  

- a teraszt mobil, bármikor elbontható szerkezettel kell megvalósítani, 
- a terasz kialakítása során a gyalogjárda nem sérülhet, felbontani, átvágni nem lehet, 
- a terasz mőködtetése nem akadályozhatja a járda rendeltetésszerő használatát, a 

gyalogosforgalmat, 
- az üzemeltetınek kell biztosítania a terasszal igénybevett járdaszakasz tisztántartását, 

különös figyelemmel a dohányzásból eredı szennyezıdésre, továbbá a dohányzással 
kapcsolatos szabályok betartását, 

- a terasz megszőnése esetén az eredeti állapot visszaállítása a kérelmezıt terheli,  
- a terület igénybevétele elıtt külön eljárás keretén belül, közterület-használati 

engedélyt (éves) kell kérni, a létesítés csak ennek birtokában kezdhetı meg, 
- a kérelmezınek kell beszereznie a vendéglátó nyári terasz üzemeltetésével kapcsolatos 

engedélyeket és az ı felelıssége az üzemeltetéssel összefüggı szabályok (így a 
munkavédelmi, tőzvédelmi, stb.) betartása.    

 
B) az épülettel szemben lévı zöldfelület közterületen 20m2 nagyságú terület 
igénybevételével  
vendéglátó teraszt létesíthessen saját költségén, tulajdonosi hozzájárulását adja az alábbi 
feltételek mellett:  

- a teraszt a bejárattal szemben állva, annak jobb oldalára esı részén, a zöld területen, a 
járda mellett 20 m2 nagyságban lehet kialakítani, 

- a teraszon felépítmény (tetı) nem létesíthetı, csak asztalokhoz rögzített árnyékoló 
ernyı, napernyı helyezhetı el,  

- a teraszt csapadékvízelvezetı-rendszer felıli részén korláttal kell ellátni, 
- a járdát a terasz mőködtetése során vendéglátó-ipari tevékenységre nem veheti 

igénybe, csak átjárásra, 
- a terasz megszőnése esetén az eredeti állapot visszaállítása a kérelmezıt terheli (az 

eredeti állapot magába foglalja a pad visszahelyezését, korlát elbontását, a talaj olyan 
kialakítását, hogy az a növényzet újra telepítésére alkalmas legyen),  

- a terület igénybevétele elıtt külön eljárás keretén belül, közterület-használati 
engedélyt (éves) kell kérni, a létesítés csak ennek birtokában kezdhetı meg, 

- a kérelmezınek kell beszereznie a vendéglátó nyári terasz üzemeltetésével kapcsolatos 
engedélyeket és az ı felelıssége az üzemeltetéssel összefüggı szabályok (így a 
munkavédelmi, tőzvédelmi, stb.) betartása.   

 
A Képviselı-testület tájékoztatja a kérelmezıt, hogy a közterület-használat engedélyezésével 
kapcsolatos hatáskörét Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közterület használat rendjérıl szóló 3/2005.(I. 25.) KKÖT rendeletének 3. § (1) bekezdése 
alapján a polgármesterre ruházta át. 
 
A határozatról értesül: 

-     Csizmadia Mónika egyéni vállalkozó Infúzió sörözı  
       6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u.5.    
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 







 


