Törtel Község Önkormányzatának
12./2012. (VI. 29.) rendelete
a közterületek eltérő használatáról szóló 18/2011. (XI.25.) önkormányzati
rendelet 1.sz. mellékletének módosításáról

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben
meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek eltérő használatáról szóló 18/2011.
(XI.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja:
1. §
Az Önkormányzat a közterületek eltérő használatáról szóló 18/2011. (XI.25.) rendelet 1.sz.
mellékletének 8. pontjában a „310,- Ft” szövegrész helyébe a „250,- Ft” szövegrész lép.
2. §
A Rendelet további pontjai és mellékletei változatlanul maradnak.
3. §
Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Törtel, 2012. június 28.

Godó János sk.
Polgármester

dr. Majtényi Erzsébet sk.
Jegyző

Törtel Község Önkormányzatának
13./2012. (VI. 29.) rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jogi és Ügyrendi
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések.
1. §
E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a szálláshely-szolgáltatás részeként üzemeltett, kizárólag szállóvendégeket kiszolgáló
vendéglátó üzletre,
b) közoktatási intézményekben tartott rendezvényre,
c) oktatási intézmény diákjainak ballagási bankettjére,
d) olyan vendéglátó üzletre, ahol a vendégek részére meleg étel helyben készítése
alapvetően nyers és szükség esetén félkész termékek kiegészítésével történik, oly
módon, hogy a vendéglátó üzlet a meleg étel készítéséhez raktározási, elkülönített
zöldség- és hús előkészítési feltételekkel, főző és sütő kapacitással és ehhez az
élelmiszer ellenőrző hatóság által megfelelőnek minősített kialakítású és felszereltségű
helyiségekkel rendelkezik, és az étkeztetéshez nem kapcsolódik tánc és hangosító
berendezés által kibocsátott zene,
e) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényre.
2. A vendéglátó üzletek nyitva tartásának rendje
2. §
(1) A vendéglátó üzletek hétfő, kedd, szerda, csütörtök és vasárnap 22.00 órától 06.00 óráig,
pénteken és szombaton 24.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő nyitva tartás engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt.
3. §
(1) Eltérő nyitva tartás engedélyezhető:
a) amennyiben a vendéglátó üzlet társasházban, vagy lakásszövetkezeti épületben
található, a társasház, vagy lakásszövetkezet közgyűlésének - az alapító okiratban
vagy a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően meghozott hozzájárulását tartalmazó döntés alapján, vagy
b) amennyiben a vendéglátó üzlet ingatlanának területe közvetlenül határos más
lakóingatlan területével, akkor a vendéglátó üzletet magában foglaló ingatlan területe
tulajdonosainak és a telekhatáros lakóingatlanok tulajdonosa, társasház, vagy
lakásszövetkezeti épület esetén a társasház, vagy lakásszövetkezet közgyűlésének,
egyéb esetben a tulajdoni lapon szereplő többségi tulajdoni hányaddal rendelkező
tulajdonosoknak, hozzájáruló nyilatkozata alapján, vagy
c) amennyiben a vendéglátó üzlet nem társasházban, vagy lakásszövetkezeti
épületben található, és nincs vele telekhatáros lakóingatlan, akkor az üzletet
magában foglaló ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata alapján, feltéve,

hogy egy éven belül a vendéglátó üzlet mindenkori üzemeltetőjével szemben nem
érkezett megalapozott lakossági panasz, vagy bejelentés.
(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott, eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell
vonni, ha a társasház, vagy lakásszövetkezet közgyűlése, vagy a tulajdoni lapon szereplő
többségi tulajdonosok a hozzájárulásukat visszavonják.
(3) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 évig
eltérő nyitva tartás nem engedélyezhető.
(4) E rendeletben meghatározott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
3. Záró rendelkezések
4. §
Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.
4. Átmeneti rendelkezések
5. §
(1) Az a vendéglátó üzlet, amely 2011. december 31-ig a vendéglátó tevékenység
folytatására:
a) működési engedéllyel rendelkezik, vagy
b) bejelentés alapján nyilvántartásba vették, vagy
c) bejelentés alapján nyilvántartásba vették és működési engedéllyel rendelkezik, vagy
d) bejelentés alapján nyilvántartásba vették és rendezvénytartási engedéllyel
rendelkezik, vagy
e) működési engedéllyel és rendezvénytartási engedéllyel rendelkezik, vagy
f) bejelentés alapján nyilvántartásba vették és
működési engedéllyel és
rendezvénytartási engedéllyel rendelkezik, és ezeknek megfelelően működik, ha e
rendeletben meghatározattaktól eltérő nyitva tartás szerint kíván működni, eltérő nyitva
tartás iránti kérelmet kell benyújtania 2012. augusztus 31-ig a Képviselő-testülethez,
amely az eltérő nyitvatartást engedélyezheti.
(2) Amennyiben az eltérő nyitvatartást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől
számított egy éven belül legalább két megalapozott panasz érkezik a vendéglátó üzlet ellen,
a Képviselő-testület az engedélyt visszavonja.
(3) Azon vendéglátó üzlet üzemeltetője, aki, vagy amely 2012. január 1-jét követően kezdte
meg a hangosító berendezés által kibocsátott zene és ehhez kapcsolódó tánc
szolgáltatással az üzemelést, 2012. május 1-jét követően hétfő, kedd, szerda, csütörtök és
vasárnap 22.00 órától 06.00 óráig, pénteken és szombaton 24.00 órától 06.00 óráig
kizárólag a 3. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek megléte esetén tarthat nyitva.

Törtel, 2012. május 29.

Godó János sk.
Polgármester

dr. Majtényi Erzsébet sk.
Jegyző

