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E l ő t e r j e s z t é s  

„Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” cím alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló önkormányzati rendelethez 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kétpó területén lévő szórakozóhelyek vonatkozásában „ Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése 

Jász- Nagykun- Szolnok megyében” TÁMOP-5.6.1C-11/2-2011-0036 projekt keretein 

belül,annak lehetség szerinti támogatásával”Biztonságos szórakozóhelyekért” elnevezésű 

projekt kezdeményezésére került sor. 

A felmérés során Kétpó vonatkozásában 3 szórakozóhely üzemeltető/tulajdonosa pályázna 

„Biztonságos szórakozóhelyekért” cím elérése érdekében. 

A fentiek értelében szükségessé vált a tárgyban megnevezett rendelet megalkotása. 

 

 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el.  

 

Kétpó, 2013. december 03. 

 

 

Boldog István 

polgármester   

 

 

 

 



Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete 
 

„Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” cím alapításáról és adományozásának 

rendjéről 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§3. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1§ 

1.E rendelet alkalmazásában szórakozóhely a kereskedelemről szóló törvény szerinti 

vendéglátó üzlet. 

2.E rendelet alkalmazásában üzemeltető a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló kormányrendelet alapján az üzlet használatára jogosult személy. 

2.§ 

(1)Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület)”Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” elnevezéssel kitüntető címet alapít. 

(2)Az elismerés a képviselő-testület a Kétpó Község közigazgatási területén működő 

szórakozóhely üzemeltetéséért adományozható határozatlan időre. 

(3)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” cím annak a megbecsülésre szert tett 

üzemeltetőnek adományoztató, aki- megvalósítva a szórakozóhely vendégeinek biztonságos 

megfelelően működteti, tevékenységét a Kétpó község rendjének és a köznyugalmának 

zavarása nélkül végzi. 

3§ 

(1)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” kitüntető címmel díszoklevél jár. 

(2)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” díszoklevél tartalmazza az adományozó 

megjelölését, a határozat számát és keltét, az adományozott nevét, az adományozás 

indokait,az adományozó pecsétjét. 

(3)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” díszoklevelet Kétpó Község 

Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) és a Mezúri Közös Hivatal Jegyzője (a 

továbbiakban: jegyző) írják alá. 

 

 

 



4§ 

 

 

„Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” cím grafikai megjelenítésének második 

változata, fehér alapon, fekete tintapaca alakú körben, szürke betyáralak, melynek sziluettje 

fekete , alul és felül hajlított felirattal. A tintapaca alakú körön kívül további apró fekete 

pontok találhatóak.  A fenti rész feliratán „KÉTPÓ KÖZSÉG” szöveg olvasható „Younger 

than me” betűtípussal (34 pt betűmérettel). A lenti rész feliratán „BIZTONSÁGOS 

SZÓRAKOZÓHELYE” szöveg rész található „Younger than me” betűtípussal (46 pt 

betűmérettel). 

5.§ 

(1)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” cím adományozását a polgármesternél 

írásban kezdeményezhetik a (4) bekezdésben meghatározott személyek, szervek képviselői. A 

kezdeményezéseket minden év április 30. és szeptember 30. napjáig írásban kell eljuttatni a 

polgármesterhez. 

 (2)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” díszoklevelet a polgármester adja át 

sajtónyilvánosság mellett. A cím birtokosa az adományozás napjától jogosult a cím 

megjelenítésére. 

(5) A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” kitüntető címet a képviselő-testület 

adományozza. 

(6) A cím adományozásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. 

 



6.§ 

(1) „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” címet nem lehet adományozni annak,aki 

ellen a javaslattételt megelőző egy éven belül elmarasztalással végződő eljárást 

kezdeményezett a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 

Felügyelősége,valamely rendőrhatósági szerv, a Nemzeti adó és Vámhivatal illetékes szerve, 

vagy az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv. 

 

(2)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” címet a képviselő-testület vissza vonja, ha 

a cím odaítélése után elmarasztalással járó eljárást kezdeményezett a Jász- Nagykun Szolnok 

Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi felügyelősége, valamely rendőrhatósági szerv,a 

Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve, vagy az illetékes népegészségügyi 

szakigazgatási szerv. 

 

(3)Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben a képviselő-testület kezdeményezheti a szankció 

alóli mentesítést, amennyiben a marasztalás a 2.§(3) bekezdésében meghatározott célt nem 

veszélyezteti. 

 

(4) A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” cím megszűnik,amennyiben: 

a) az üzemeltető a szórakozóhely üzemeltetésével felhagy, 

b) a szórakozóhely üzemeltetése ellehetetlenül, 

c) az üzemeltető a címről lemond. 

(5)A (4) bekezdésben meghatározott eseményt az üzemeltető annak bekövetkezésétől számított 15 

napon belül a polgármesternél köteles bejelenteni. 

7.§ 

(1)A díszoklevél elkészíttetéséről, valamint a 4.§-ban szereplő grafikai megjelenítés biztosításáról a 

polgármester gondoskodik Kétpó Község Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: polgármesteri 

hivatal) közreműködésével. 

 

(2)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” címmel pénzjutalom nem jár. 

 

 

 

 



8.§ 

(1)Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Kelt: Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-i ülésén. 

 

Boldog István                dr. Szűcs Attila 

polgármester                   jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2013. december  hó 11. napján. 

 

 

         dr. Szűcs Attila 

                   jegyző 

 

 


