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52/2016. (V.31.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. május 31-i rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy:   Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 

 
 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
 
Készítette:  dr. Papp Judit aljegyző  
 
 
    
Ellenőrizte: dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 
  
 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási bizottság 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:   Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény az önkormányzat hatáskörébe utalja az 

üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozását. 

 6.§ (4) 
38 

A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete - a helyi sajátosságok 
figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja  

a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét,  

A várost jelenlegi, 47/2008.(XII.20.) számú rendeletünk 4 körzetre osztja, azonban 

szükségessé vált a Duna-parton és a Dunán is egy új, 5. körzet kialakítása a megjelenő új 

vendéglátó ipari egységek miatt. A körzet a Kórház utca, Gát utca, Töltés utca, Duna-folyó, 

Márna utca által határolt terület lenne, a korlátozás időtartama 2300-0600 óráig tartana. 

Javasoljuk, mind az öt körzet üzleteinek egységesen meghatározni a 2300-0600 óra közötti 

zárva tartást. 

A rendeletet az új, jogalkotásról szóló törvényben foglaltak alapján új egységes szerkezetben 

javaslom elfogadni.  

 
Rendeletalkotási javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat területén 
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendeletét. 
 
 
Budakalász, 2016. május 18. 

 
 
Rogán László 

polgármester  
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 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2016. ( ) önkormányzati rendelete   

 az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről  
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a kereskedelemről szóló 
2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 

1.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Budakalász Város közigazgatási területén működő valamennyi 
olyan üzletre, amely a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009.(IX.29.) számú Kormányrendelet alapján kizárólag működési engedély alapján 
üzemelhet. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti üzletet működtető kereskedőre.  

(3) Üzlet alatt a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 27.) pontjában 
foglaltakat kell érteni. 

2.§  

 
(1) Jelen rendelet 1. mellékletében az egyes körzetekben meghatározott időben (a korlátozás 
időtartama alatt) tilos a vendéglátó üzleteket nyitva tartani. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól való eltérő nyitva tartást az üzemeltető kérelemére a 
polgármester engedélyezhet vendéglátó üzletenként legfeljebb naptári évenként tíz (10) 
alkalommal. 

3.§ 

(1) Ez a rendelet 2016. június 6. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitva 

tartásáról szóló, 47/2008. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet. 
 

 
Rogán László     dr. Udvarhelyi István  
Polgármester           jegyző 

Záradék: 
Kihirdetve: 2016. május 31. 
 
 
Dr. Udvarhelyi István 
Jegyző 

 

 

 

 



1. melléklet a /2016.(   ) rendelethez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üzletek működését 
szabályozó körzetek 
megnevezése 

A körzet által lehatárolt utcák 
felsorolása 

A körzetben érvényesülő 
korlátozás időtartama 

 
1.számú körzet 

 
Sport u. – Vasútsor – Határ u. – Barát 
patak által határolt terület 

 
2300  -  0600-ig 

 
2.számú körzet 

 
A József Attila utca Kántor u. és Kék 
Duna u. által határolt része. 

 
2300  -  0600-ig 
 

 
3. számú körzet 

 
Omszk park 

 
2300  -  0600-ig 
 

 
4. számú körzet 

 
Liget köz – Liget utca – Hegyalja utca 
– Pomázi út által határolt terület 

 
2300  -  0600-ig 
 
 

5. számú körzet Kórház utca, Gát utca, Töltés utca, 
Duna-folyó, Márna utca 

2300  -  0600-ig 



Részletes indoklás 
 
Az 1.§-hoz.: 
A rendelet hatályát, az érintettek körét határozza meg. 
 
A 2.§-hoz.: 
Az üzletek éjszakai zárva tartásának szabályozásáról szól. 
 
A 3.§-hoz.: 
A rendelet hatálybalépésének szabályait és hatályon kívül helyezést tartalmaz. 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva 

tartásáról szóló önkormányzati rendeletének 
előzetes hatásvizsgálata 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 
előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 
jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 
megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 
indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 
1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Az egységes szabályozás könnyebb eligazodást teremt, a lakosság körében is. 
Gazdasági, költségvetési hatásai a rendeletnek nincsenek. 

 
2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet elfogadása a környezetre várhatóan pozitív hatással lesz. 

 
3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Nincs. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:   

A rendelet megalkotásának elmaradása az érintett lakosság éjszakai nyugalmának 
zavarásával járna.  

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
Adottak. 


