
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2016. (VI.1.) 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:  

A rendeletet a Képviselő- testület a 2016. május 31-ei ülésén fogadta el.  

Kihirdetése 2016. június 1. napján megtörtént.  

 
 
dr. Udvarhelyi István 
Jegyző 

 

 



1. melléklet a 14/2016.(VI.1.) 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 


