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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

 

KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Sütı Gábor a Bull-net Bt. képviselıje, mint a Fortuna sörözı (Kiszombor, Nagyszentmiklósi 
u. 12.) üzemeltetıje, kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez azzal, hogy az általa 
üzemeltetett sörözı elıtti közterületre saját költségén fedett köztéri ülıhelyeket kíván 
kihelyezni és ehhez a Képviselı-testület hozzájárulását kéri.  
 

A kérelmezı az egységes falukép szempontjaira figyelemmel olyan fedett ülıhelyekben 
gondolkodik, mint amilyenek a kiszombori horgásztónál vannak.  
A fedett ülıhelyek kihelyezésének indokaként a dohányzásra vonatkozó szabályokat említi, 
valamint azt, hogy a sörözınél korábban is volt a közterületen kerthelyiség kialakítva. (mell.) 
 

A kérelem alapján az alábbi szabályokat kell figyelembe venni:  
- A fedett ülıhely közterületen történı elhelyezésénél 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 
- A fedett ülıhelyek üzemeltetésére is a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl 
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozik, melyben jegyzıi hatáskörbe tartoznak a 
nyitva tartást, mőködtetést érintı kérdések. 
- A fedett ülıhelyek mőködése esetén az üzemeltetı a vendéglátó egység elıtti járdaszakasz 
eredeti funkcióját nem változtathatja meg, ott a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja, arra 
nem települhet ki.  
 

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: A kiszombori Fortuna sörözı (Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 12.) elıtti közterületi 
vendéglátó teraszra fedett ülıhelyek kihelyezése. 
 
_______ /2012. ( _____) KNÖT h. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Sütı Gábor, a 
Bull-net Bt. képviselıjének, mint a Fortuna sörözı (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 
12.) üzemeltetıjének kérelmét, miszerint a képviselı-testület hozzájárulását kérte ahhoz, hogy  
a sörözı elıtti közterületen már meglévı vendéglátó teraszra,  saját költségén, fedett 
ülıhelyeket helyezhessen el, és az alábbi döntést hozta: 
  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Sütı Gábor, a Bull-net Bt. 
képviselıjének, mint a Fortuna sörözı (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 12.) 
üzemeltetıjének kéréséhez, hogy a Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 12. számú ingatlan 
elıtti közterületen, a már meglévı vendéglátó teraszra fedett ülıhelyeket helyezzen ki saját 
költségén, tulajdonosi hozzájárulását adja az alábbi feltételek mellett:  

- a fedett padok az épület elıtt már kialakított vendéglátó teraszra helyezhetık ki, 
- a járdát a terasz mőködtetése során vendéglátó-ipari tevékenységre nem veheti 

igénybe, csak a kiszolgálással összefüggı átjárásra, a gyalogosforgalmat nem 
akadályozhatja, 

- a terasz megszőnése esetén az eredeti állapot visszaállítása a kérelmezıt terheli (az 
eredeti állapot magába foglalja a növényzet újra telepítését),  

- a terület igénybevétele külön eljárásban közterület-használati engedély (éves) köteles 
- az üzemeltetınek kell biztosítania a terasszal igénybevett közterület tisztántartását, 

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

- a kérelmezınek felelıssége az üzemeltetéssel összefüggı szabályok (így a 
munkavédelmi, tőzvédelmi, dohányzással kapcsolatos, 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: 

-     Sütı Gábor Bull-net Bt. képviselıje, Fortuna sörözı  
      6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u.12.    
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 





 


