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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott 

rendkívüli nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok:140/2015. (XII. 7.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 25/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelet  

 

Ügyiratszám: 63-…/2015/ÖNKOR.  

 

Határozatok:  

- 140/2015. (XII. 7.) számú határozat: Napirend elfogadása  

 

Rendeletek:   

- 25/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelet: Az üzletek éjszakai nyitvatartási 

rendjéről szóló 11/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 11/2009. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

 

Monostorpályi, 2015. december 7.   

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. december 7-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 

testületének rendkívüli nyílt üléséről. Helye: Művelődési Ház (4275 Monostorpályi, Bajcsy 

Zs. utca 1/C.)  

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Csuka Tamás képviselő 

- Futó Ferencné képviselő   

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

- Nyilas József képviselő 

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 1 fő. 

 

Szabó József polgármester  

Köszönti a megjelent képviselőket.  Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mivel 6 fő képviselő jelen van.  1 fő képviselő jelezte távolmaradását.  

Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 11/2009. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester   

 

Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  

 

Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 

tettek javaslatot. 

 

Javasolja, hogy a meghívóban és az előbb ismertetett napirendi pontokat fogadja el a 

Képviselő – Testület.  

 

Kérte, hogy aki a közölt napirendet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Képviselő - Testületi 

ülés napirendi pontjait és meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő testületének 

140/2015. (XII. 7.) számú  

határozata 
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A Képviselő - Testület   

 A 2015. december 7. napi rendkívüli Képviselő-Testületi ülés napirendjét elfogadja.  

  

1.napirendi pont: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 11/2009. (XI. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester   

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztés.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Nyilas József képviselő  

Nagyon fontosnak tartom a rendelet módosítását, mivel a faluban megszaporodtak a lopások, 

a randalírozások az utcán, éjszaka is.  

 

Szabó József polgármester  

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-Testület. 

Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő-Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az üzletek éjszakai 

nyitvatartási rendjéről szóló 11/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 25/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

25/ 2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete  

 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 

11/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontja,  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

feladatkörében eljárva, valamint  

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján  

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 11//2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról a következőket rendeli el:  

 

1.§   Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 11//2009. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelet 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„1. § A település közigazgatási területén működő bár, borozó, italbolt, kocsma, zenés 

szórakozóhely illetve diszkó 22.00 és 6.00 óra között nem tarthat nyitva, kivéve 

szilveszter éjszakájának egészét.  

 

2. §  Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépés 

időpontját követő nap hatályát veszti.  
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          Szabó József                     Juhász Péter  

          polgármester           jegyző 

 

A rendeletet 2015. december 8. napján kihirdettem:  

 

            Juhász Péter  

              jegyző  

 

Szabó József polgármester  

Amennyiben más kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, úgy mindenkinek köszönöm a 

munkáját.  

További hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.  

 

K.m.f.  

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


