
Jászboldogháza Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 27. Tel.: 57/460-011 
 
Ügyiratszám:261/2011.-3   Tárgy: Palócz Gyöngyi 
Ügyintéző: Farkasné               Jászberény, Bakki J. u. 14. 
       Bejelentése 
 
 
       

HATÁROZAT 
 
 
Palócz Gyöngyi (5100 Jászberény, Bakki J. u. 14.) által üzemeltetett „Borostyán vendéglő” 
(5144 Jászboldogháza, Vasút u. 4. szám ) számára 2011. november 19.-én (szombaton) 
megrendezésre kerülő rendezvényre 
 a 6/2010. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján az évi hat alkalomból harmadikként  
beszámítva  
 

engedélyezem, hogy (november 20.-án) 02.00 és 05.00 között nyitva tartson. 
 
A fentieket figyelembe véve határozatomra a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§. (1) bekezdése, a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 71.§ (1) 
bekezdése, valamint a módosított Jászboldogháza község Önkormányzati rendelet 6/2010. 
(V.26.) 2.§.(f ) bekezdése alapján került sor. 
 
Hatóságunk hatáskörét, illetékességét a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló (Ket.) 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdése, és a 21. § (1) 
bekezdése, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 2.§.–a állapítja meg. 
 
Indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 72. §. (4) bekezdése alapján 
mellőztem. 
 
Felhívom figyelmét a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Tv. 6.§. (7) bekezdése alapján 
a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, 
táncrendezvény vagy egyéb szórakoztató szolgáltatás olyan módon nyújtható, illetve 
szervezhető, hogy az nem járhat a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű 
környezeti zajjal. 
 
 
Jászboldogháza, 2011. november 14. 
   
 
 

/:dr. Fehérváry Mária:/ 
        Jegyző 
 
 



Jászboldogháza Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 27. Tel.: 57/460-011 
 
Ügyiratszám:261/2011.-4   Tárgy: Palócz Gyöngyi 
Ügyintéző: Farkasné               Jászberény, Bakki J. u. 14. 
       Bejelentése 
 
 
       

HATÁROZAT 
 
 
Palócz Gyöngyi (5100 Jászberény, Bakki J. u. 14.) által üzemeltetett „Borostyán vendéglő” 
(5144 Jászboldogháza, Vasút u. 4. szám ) számára 2011. november 26.-án (szombaton) 
megrendezésre kerülő rendezvényre 
 a 6/2010. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján az évi hat alkalomból negyedikként  
beszámítva  
 

engedélyezem, hogy (november 27.-én) 02.00 és 05.00 között nyitva tartson. 
 
A fentieket figyelembe véve határozatomra a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§. (1) bekezdése, a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 71.§ (1) 
bekezdése, valamint a módosított Jászboldogháza község Önkormányzati rendelet 6/2010. 
(V.26.) 2.§.(f ) bekezdése alapján került sor. 
 
Hatóságunk hatáskörét, illetékességét a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló (Ket.) 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdése, és a 21. § (1) 
bekezdése, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 2.§.–a állapítja meg. 
 
Indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 72. §. (4) bekezdése alapján 
mellőztem. 
 
Felhívom figyelmét a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Tv. 6.§. (7) bekezdése alapján 
a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, 
táncrendezvény vagy egyéb szórakoztató szolgáltatás olyan módon nyújtható, illetve 
szervezhető, hogy az nem járhat a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű 
környezeti zajjal. 
 
 
Jászboldogháza, 2011. november 14. 
   
 
 

/:dr. Fehérváry Mária:/ 
        jegyző 
 


