
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……./2020. (IV……..)  

önkormányzati rendelet 

TERVEZET 

Újpesti Piac és Vásárcsarnok nyitva tartásnak és a 65. életévüket betöltött személyek 

általi látogatásának szabályairól 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testületének hatáskörében eljárva, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. 

(IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 14. pontjára, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja és személyi hatálya 

 

1. § 

(1) Jelen rendelt célja Budapest IV. kerület Újpest közigazgatási területén működő Újpesti 

Piac és Vásárcsarnok – Budapest IV., Szent István tér 12. - (továbbiakban: piac) nyitva 

tartásának meghatározása, és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának 

szabályozása. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Budapest IV. kerület Újpest közigazgatási területén 

tartózkodó természetes személyekre. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a piac nyitva tartására, és a piacon való tartózkodás 

szabályaira. 

 

2. A piac nyitva tartásának és látogatásának szabályai 

 

2. § 

 

(1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat polgármestere a piac nyitva tartását az 

alábbiak szerint határozza meg: 
 

Hétfőtől-Péntekig: 6.00 - 18.00 

Szombaton: 6.00 - 14.00 

Vasárnap: 6.00 - 14.00 

 

(2) A piacot a 65. életévüket betöltött személyek a hét minden napján 7.30 óra és 9.00 óra 

között látogathatják, rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag az ott árusítók 

és a foglalkoztatottak tartózkodhatnak. 

 



Záró rendelkezések 

 

3.§ 

 

(1) Jelen rendelet 2020. április …... napján lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet a Magyarország Kormánya által elrendelt kijárási korlátozás megszűnésével 

hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Dallos Andrea 

Jegyző 

 Déri Tibor 

polgármester 

 

 

 

 

 

Záradék 

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. 

április ….. napján. 

 

         dr. Dallos Andrea 

          jegyző 

 

  



 

Általános indokolás 

 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ban az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11. 

napján 15.00 órától. A veszélyhelyzetben a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) 

Korm. rendelet szabályozza szociális érintkezés, valamint a szolgáltatások igénybevételének 

lehetőségeit.  

A kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdésében a Kormány felhatalmazást adott a települési - 

Budapest Főváros esetében a kerületi - önkormányzat polgármestere - mint a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója részére, a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdése alapján -, hogy önkormányzati rendeletben 

határozza meg a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött 

személyek általi látogatásának a Rendeletben foglaltaktól eltérő szabályait. A jelen 

önkormányzati rendelet a koronavírussal leinkább veszélyeztetett korosztály fertőzéstől való 

megóvásának érdekében határozza meg a piac általuk történő látogatásának szabályait. Az 

önkormányzati rendelet célja, hogy az állampolgárok és a kiemelten védett korosztály 

vírusfertőzésének előfordulási lehetősége potenciálisan csökkenjen, és figyelemmel a 

vásárlási szokásokra, az élelmiszer beszerzés és ellátottság biztosított legyen részükre, és a 

lakosság részére is a nyitva tartás ideje alatt. 

 

 

Az 1. §-hoz 

A rendelet céljáról, személyi és tárgyi hatályáról rendelkezik. 

 

A 2. §-hoz  

A piac nyitva tartásának idejét és a 65. életévüket betöltött személyek látogatási idő 

intervallumát határozza meg. 

 

A 3. §-hoz  

A rendelet hatálybalépéséről, és 2020. április 24. napjától történő alkalmazásáról, valamint 

hatályvesztésének időpontjáról rendelkezik 

 

 

 

 

 

 

 

 



A jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálata 

 

1) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági hatásai: 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó COVID-19 

humánjárvány (koronavírus) általi vírusfertőzések (a továbbiakban: vírusfertőzés) előfordulási 

lehetősége várhatóan csökken az állampolgárok, illetve a kiemelten védett korosztály 

körében. A szabályozásnak várható gazdasági hatásai nincsenek, a lakosság élelmiszer 

ellátása biztosított a piac nyitva tartásának idejében minden korosztály számára.  

 

2) a szabályozás várható környezeti és egészségügyi következményei: 

 

A szabályozás várható egészségügyi következménye, hogy a vírusfertőzések előfordulási 

lehetősége csökken az állampolgárok, illetve a kiemelten védett korosztály körében. A 

szabályozásnak környezeti következményei várhatóan nincsenek. 

 

3) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 

A szabályzás várhatóan nem jár az adminisztratív terhek változásával. 

 

4) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A jogszabály megalkotása szükséges a lakosság egészségének megóvása és a vírusfertőzés 

terjedésének akadályozása érdekében, a jogalkotás elmaradása a lakosságot – különösen a 

kiemelten védett korosztályt – súlyos egészségügyi kockázatnak tenné ki. 

 

5) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek és 

pénzügyi feltételek: 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 


