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2007. január 25-én kelt Szentes, Mátyás király utca 1. sz. alatti Hamburger Bárral kapcsolatos 
írásban  beadott interpellációban foglaltakra az alábbiak szerint válaszolunk. 
2006 évben a Hamburger Bárral kapcsolatban több esetben érkezett a hivatalba 
panaszbejelentés. A beadványokban a Dózsa köz, Kossuth utca , Mátyás király utca lakói 
tesznek panaszt a gépjármûvek közterületen történõ  szabálytalan parkolása, gyalogos 
közlekedés akadályozása,  az úttesten történõ 80-100 Km-es száguldozás, a vendéglátó 
üzlethez érkezõ vendégek utcai viselkedése, a lakók nyugalmának zavarása ügyében.  
A beadványokban foglaltak minden esetben kivizsgálásra és megválaszolásra kerültek. A 
válasz címzettje ha a beadványon megjelölik a közös képviselõ, ha ez nem derül ki akkor az 
elsõként aláíró azzal, hogy a panasztevõket tájékoztassa. 
2006. június 20-án az üzemeltetõ Igyekvõ Kft. meghallgatása során az ügyvezetõ elõadta, 
hogy az üzlet elõtt virágtartókat  helyez el, mely azt a célt szolgálja, hogy a járdán ne 
parkoljanak a gépkocsik ezzel segítve a Dózsa köz lakóinak gyalogos közlekedését. A 
forgalmi rend helyreállítása érdekében a közterület felügyelettel történõ teljes 
együttmûködését biztosította.  
A Mûszaki Osztály 2006. július 04-én kelt levélben tájékoztatta  a lakóközösséget ( címzett 
Szabó Andrea Szentes, Dózsa köz 2. sz. ) bevezetett forgalomkorlátozásról, egyidejûleg 
felkérte a szentesi Rendõrkapitányságot a forgalomkorlátozás, illetve a kérelemben jelzett 
szabálytalan várakozás, megállás visszaellenõrzésére. 
Ezzel párhuzamosan a közterület felügyelet utasításba kapta az érintett terület fokozott 
ellenõrzését és a szükséges intézkedések megtételét. Az iratanyag szerint 19 alkalommal 
végeztek dokumentált ellenõrzést. Az ellenõrzések alkalmával néhány esetben találtak 
szabálytalan parkolást. A közterület felügyelõk napi feladataik között szerepeltetik jelenleg is 
a Hamburger Bár elõtti ellenõrzést. 
 2006. július 17-én Mátyás király utca 1. Kossuth utca lakói, Dózsa köz , Mátyás király utca 
lakói aláírásokkal érkezett ismételt panaszbejelentére 2006. július 27-én kelt levélben ( 
címzett : Szilágyi Lászlóné Mátyás király utca 1/4 ) válaszoltunk.  
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hogy ezeken  a napokon sûrûbben látogassák  ezt a körzetet  és így reméljük a probléma 
megoldódik. „   
Mûszaki Osztály 2006. július 31-én kelt levélben ( címzett : Szilágyi Lászlóné Mátyás király 
utca 1. ) tájékoztatta a panaszosokat a büfé építéshatósági ügyében.  
2006. december 11-én kelt  Kossuth utca , Dózsa köz, Mátyás király utca lakói aláírásokkal 
érkezett bejelentésben a panaszosok kérik az üzlet bezárását. Kérelmüket azzal indokolják, 
hogy az üzlethez gépjármûvel érkezõ vendégek szabálytalan parkolásukkal akadályozzák az 
utcában lakók közlekedését, elállják az úttestet , 80-100 km-es sebességgel száguldoznak az 
utcán, viselkedésükkel zavarják a lakók  nyugalmát. Kifogásolják az üzlet nyitvatartási idejét.   
Az üzletet üzemeltetõ Igyekvõ Kft. 2005. október 13-án vette át a mûködésre feljogosító 
mûködési engedélyt. Az üzemeltetõ a mûködéshez szükséges minden szakhatósági 
engedéllyel ( ÁNTSZ, állategészségügyi, tûzvédelmi , rendeltetés megváltozási ) rendelkezik.  
Az üzletben szeszesitalt és dohányárut nem forgalmaznak bár a mûködési engedély arra 
feljogosítja az üzemeltetõt. A nyitás óta eltelt idõszakban az üzletet ellenõrzõ hatóságok ( 
szakhatóságok, Fogyasztóvédelmi Felügyelõség, APEH stb. ) részérõl nem érkezett jelzés arra 
vonatkozóan, hogy az üzemeltetõ súlyosan megszegné a mûködésre vonatkozó szabályokat és 
ezért kezdeményeznék az üzlet ideiglenes bezárását vagy a mûködési engedély visszavonását. 
Az üzlet bejelentett nyitvatartási  ideje megegyezik a kiírt nyitvatartási idõvel.  
Az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 
4/1997. ( I. 22. ) Korm. rendelet 8. §. szerint az üzletek mûködési engedély szerinti mûködését 
és a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását a 
jegyzõ , a szakhatóságok, a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség és a területi fogyasztóvédelmi 
felügyelõségek ellenõrzik. Ha az ellenõrzés során megállapítást nyer , hogy az üzlet vagy az 
üzletben kereskedelmi tevékenységet folytatók a jogszabályokban foglalt elõírásoknak nem 
felelnek meg, illetve azokat nem tartják be, a jegyzõ az üzletet az észlelt hiányosság 
megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra ideiglenesen bezárathatja. A mûködési engedély 
visszavonására a 4/1997. ( I. 22. ) Korm. rendelet 8.§. ( 4 ) bekezdésében foglalt esetekben 
kerülhet sor.  
A  gépjármûvek szabálytalan parkolása, a vendégek utcai viselkedése , hangoskodása, 
szemetelése , stb. nem tartozik az üzemeltetõ hatáskörébe. Az elkövetõk ellen a rendõrhatóság 
, közterület –felügyelet tud eljárni , akik egyébként az iratanyag szerint rendszeresen 
végeznek ellenõrzést.  
 
A panasz kivizsgálása  során megállapítottam, hogy az  üzlet a mûködési engedély keretei 
között üzemel, az üzlet ideiglenes bezárására ill. a mûködési engedély visszavonására a 
4/1997.  (I. 22. ) kormány rendeletben meghatározott   okot adó körülmény nem merült fel 
ezért a kérelmet 2007. január 03-án kelt határozatban elutasítottam. A határozat címzettje 
Szõke Ferenc ( Kossuth L.u.27. ) és általa panaszbejelentõk. A határozat ellen fellebbezés 
nem érkezett,  így az  2007. január 20-án jogerõre emelkedett.  
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Az üzlet nyitvatartási idejét a 4/1997. ( I. 22. ) az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi 
tevékenység folytatásának feltételirõl szóló Korm. rendelet 18/A. §. szerint a kereskedõ 
állapítja meg a kereskedelemrõl szóló törvény figyelembevételével, és azt írásban köteles 
bejelenteni a jegyzõnek. A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV törvény szerint az üzlet 
nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek 
figyelembevételével állapítja meg a kereskedõ. Az üzletek nyitva tartásáról a vásárlókat 
tájékoztatni kell.  
 
Kérem válaszom elfogadását. 
 
S z e n t e s, 2007. 01. 31. 
 
  
 
 
       Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera 
        osztályvezetõ 
 
 
 
 
 


