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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011. augusztus 18-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 

 

 

Helye: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Tanácskozó terme, Tárnok,  

Dózsa György út 150. 

 

 

 

 

Jelen vannak:  Szolnoki Gábor Károly  polgármester 

Radics Ernő   alpolgármester 

dr. Gergely István 

Halas Gábor 

Hegedűs Márta Éva 

Zombori Ferenc      

 

 

 

Távolmaradók:          dr. Bánovics István 

Bökönyi Endre 

Klemné Zabó Ágnes 

 

 

 

 

Később érkezett:  - 
 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen  

van:     dr. Simon Mária   Jegyző 

dr. Jenei-Kiss Gergely Aljegyző 

     

     

 

 

 

Jelen vannak:   

Simon Bernadett  Jegyzőkönyvvezető 

 

 

Vendégek: - 
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Szolnoki Gábor polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 fővel 

határozatképes a testület. Elmondja, hogy Klemné Zabó Ágnes, dr. Bánovics István és Bökönyi 

Endre jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen, igazoltan vannak távol. Szavazásra 

bocsátja a napirend elfogadását.                                                                                                                           

 

 

(Határozathozatalkor 6 képviselő van jelen.) 

Tárgy: Napirend elfogadása 

 

HATÁROZAT:    

136/ 2011. (VIII. 18.)  
 

   

 

 

 

(6 igen szavazattal) 

 

  

    

 

 

1.) Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 18/2007.(IX.27.) 

számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 

 

(Az előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza) 

 

Szolnoki Gábor polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a tavasz végétől 

fogva egyre intenzívebb probléma jelentkezik Tárnokon a szórakozóhelyek nyitva tartásával 

kapcsolatban, gyakorlatilag minden hónapban érkeztek lakossági bejelentések 

csendháborításról, a szórakozóhelyek nyitva tartási idejének önkényes meghosszabbításáról. A 

rendőrség részéről is érkeztek jelzések, hogy bűnügyileg is veszélyes, ha a környező 

települések 10 órai zárása után Tárnokon éjfélig, hajnalig legálisan, illetve illegálisan nyitva 

vannak a szórakozóhelyek. Ezért a jelzések figyelembevételével a Képviselő-testületnek a 

korábbi záróra rögzítéséről kellene döntenie. Természetesen van egy olyan vállalkozói réteg, 

aki betartja az előírásokat. Az is lehetséges, hogy a lakosság tűrőképessége csökken. 

 

dr. Simon Mária: elmondja, hogy személyesen részt vett a szombati ellenőrzéseken, ahol több 

kocsmát nyitva találtak éjfél után. Tájékoztatták a tulajdonosokat, hogy ezt nem szabad, csak 

zártkörű rendezvény keretében lehetséges, a tulajdonosok erre kitalálták, hogy „zártkörű 

rendezvényt” tartanak. A nyitva tartási idő be nem tartása esetén a jegyző a rendőrséggel 

bezárathatja a vendéglátóhelyet. Ha szabálysértésért jelentik fel őket, a legtöbb üzlet 

tulajdonosa nem tárnoki lakos, így egy másik település jegyzője fog eljárni az ügyükben.  

 

Szolnoki Gábor polgármester: kérdezi, hogy ha esküvőt vagy más családi rendezvényt tartana, 

akkor ezek után nem lehet? 

 

dr. Simon Mária: elmondja, hogy természetesen ennek nincs akadálya, most kifejezetten a 

kocsmákról van szó, illetve az ott tartott discoról, ami most már akár reggel 8 óráig is eltarthat, 

a rendőrségnek ezzel van gondja. Ezt a problémát most kell megoldani, és ha helyre áll a rend, 

akkor később visszatérhetnek a hosszabb nyitva tartásra. A lakóknak azonban szükségük van a 

pihenésre, ezt pedig biztosítani kell. 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 

 

1.) Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 

18/2007.(IX.27.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester 
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Halas Gábor: szerint a probléma az, hogy Tárnokon nincsen lehetőségük a fiataloknak 

szórakozni, így kénytelenek Pestre menni. Jogos igényük a fiataloknak, hogy kulturáltan 

tudjanak szórakozni. 

 

Radics Ernő: elmondja, hogy Tárnokon sokkal több vendéglátóhely van, mint amennyit a 

fogyasztóréteg elbír. Napközben komoly forgalmat egyetlen vendéglátó sem tud csinálni, ezért 

kénytelen minden olyan eszközt megragadni, amivel növelheti a forgalmát. A másik probléma 

pedig, hogy több helyen nem szakképzettek a vendéglátósok. Nem ért egyet a nyitva tartás 

korlátozásával, az ilyen jellegű rendezvények azonban a bűnöző réteget Tárnokra hívják. 

 

Szolnoki Gábor polgármester: egyetért azzal, hogy nincs a fiataloknak szórakozási lehetőségük, 

de ezt nem a kocsma jelenti. Természetesen megfelelő szakmaisággal a kocsmában is lehet 

kulturált szórakozási lehetőséget biztosítani. 

 

Halas Gábor: kérdezi, hogy a szombati napon megtarthatnák-e az éjféli zárást. 

 

dr. Simon Mária: elmondja, hogy a Kőfejtőben tartanak mostanában hajnalig tartó 

rendezvényeket, ezzel kapcsolatban nem érkezett lakossági panasz, erre a területre kellene a 

vállalkozókat orientálni. Az éjfélt sem tartják be a tulajdonosok, ezért javasolja a 10 órát. Jelen 

van most egyfajta tisztességtelen magatartás, ami megpróbálja kijátszani a jogszabályt, 

megkeresni a kibúvót. 

 

Radics Ernő: szerint nem a nyitva tartást kellene korlátozni, hanem a szolgáltatásokat, tehát 

például a zeneszolgáltatást. 

 

dr. Simon Mária: elmagyarázza, hogy a Képviselő-testület csak a nyitva tartási időt 

szabályozhatja, a működési engedély egyéb feltételeit nem.  

 

dr. Gergely István: egyetért a rendelet-tervezettel, hiszen az itt lakóknak szükségük van a 

pihenésre. Meg kellene teremteni a lehetőséget arra, hogy a fiatalok a hétvégén 

összejöhessenek és bulizhassanak, így a Kőfejtőt jó ötletnek tartja.  

 

dr. Simon Mária: elmondja, hogy az éjfél a tűréshatár, addig a lakók is toleránsak voltak és a 

rendőrök sem büntettek. 

 

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: amennyiben más kérdés nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-

tervezet elfogadását. 

 

 

 

(Rendeletalkotáskor 6 képviselő van jelen.) 

 

 

 
 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 18/2007. (IX.27.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

elfogadta a képviselő-testület. 

 

 

RENDELET 
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A polgármester megállapítja, hogy a 14/2011.(VIII. 18.) számú rendelet: 

 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 18/2007. (IX.27.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet. 

 

 

(A rendeletet az 1. számú rendeletmelléklet tartalmazza.) 

 

    

 

 

Szolnoki Gábor polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az utóbbi időben több 

panasz érkezett a temető állapotával kapcsolatban, ezért hamarosan egyeztet a vállalkozóval az 

üzemeltetői szerződés betartásáról. Hozzáteszi, hogy jó lenne, ha a helyi közösségek is részt 

vennének a gondozatlan sírok felszámolásában. 

Megköszöni a részvételt és az ülést berekeszti. 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Szolnoki Gábor       dr. Simon Mária         

Polgármester             Jegyző 


