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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük 

rendjéről szóló 27/2008. (X.06.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, 
szíveskedjen elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően 
elvégeztük a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 
 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A szabályozás a vásárlói és kereskedői igényekre figyelemmel bővíti a piac 
nyitvatartási idejét. A módosítás eredményeként a döntően családi 
kisvállalkozásként működő piaci kereskedők számára megnyílik annak 
lehetősége, hogy – figyelembe véve a változó jogszabályi környezetet is – a 
munkaszüneti napokat kivéve a hét minden napján kinyithassanak. Piacunk 
elsősorban élelmiszerpiacként működik, ugyanakkor vasárnap is jelentős 
fogyasztói igény mutatkozik az ott lévő vendéglátó-ipari egységek 
szolgáltatására. A hét minden napján történő nyitva tartásból kisebb mértékű 
költségvetési bevétel növekedés is várható, ugyanakkor a költségek is kisebb 
mértékben növekednek. 
 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 
 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
A jogszabály megalkotását a fogyasztói és kereskedői igények felmerülése teszi 
szükségessé. 
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e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 
rendelkezésre állnak, az alkalmazás jelentősebb többletköltséggel nem jár. 
 
 
 
 
Újpest, 2015. január 14. 
 
 
 
 
 
 
         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és 
működésük rendjéről szóló 27/2008. (X.06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (……) 
önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2015. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről szóló 

27/2008. (X.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
A piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről szóló 27/2008. 
(X.06.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
„8. § (1) Az állandó jelleggel működő piac a munkaszüneti napok kivételével a hét 
minden napján nyitva tart. A munkaszüneti napokon kívül a piacot csak rendkívüli 
esemény miatt lehet zárva tartani. 
(2) A napi nyitvatartási időt úgy kell meghatározni, hogy az igazodjon a vásárlók 
igényeihez. Az üzemeltető köteles gondoskodni a nyitvatartási rend folyamatos 
közzétételéről. 
(3) A piacon lévő üzlethelyiségek bérlői, valamint a legalább hat hónapra szóló 
tartós helyfoglalási engedéllyel rendelkező kereskedők kötelesek a hét legalább hat 
napján, naponta a napi nyitvatartási idő legalább 80 %-ában nyitva tartani. 
Amennyiben a héten munkaszüneti nap is van, úgy a bérlő az adott héten lévő 
nyitvatartási napok közül egy nap lehet zárva. 
(4) A piacon lévő üzlethelyiségek bérlői, valamint a legalább hat hónapra szóló 
tartós helyfoglalási engedéllyel rendelkező kereskedők kötelesek az üzemeltetőnek 
bejelenteni a saját nyitvatartási idejüket, illetve annak módosítását. Amennyiben az 
üzlet nyitvatartási rendje a piac általános nyitvatartási rendjétől eltér, úgy azt az 
üzletben is ki kell függeszteni. 
(5) E § alkalmazásában munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvét 
vasárnap és hétfő, május 1., pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 
23., november 1. és december 25-26.” 
  

2. § 
 
Ez a rendelet 2015. március 16. napján lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 

A rendelet-tervezet a vásárlói és kereskedői igényekre figyelemmel bővíti a piac 
nyitvatartási idejét. A módosítás eredményeként a döntően családi 
kisvállalkozásként működő piaci kereskedők számára megnyílik annak lehetősége, 
hogy – figyelembe véve a változó jogszabályi környezetet is – a munkaszüneti 
napokat kivéve a hét minden napján kinyithassanak. A piac elsősorban 
élelmiszerpiacként működik, ugyanakkor vasárnap is jelentős fogyasztói igény 
mutatkozik az ott lévő vendéglátó-ipari egységek szolgáltatására. 
A rendelet-tervezet az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében előírja, 
hogy a piacon lévő üzlethelyiségeknek a hét legalább hat napján, a napi 
nyitvatartási idő legalább 80 %-ában nyitva kell lenniük, így a kereskedők igény 
esetén választhatnak egy szabadnapot is. 
A hét minden napján történő nyitva tartásból kisebb mértékű költségvetési bevétel 
növekedés is várható, ugyanakkor a költségek is kisebb mértékben növekednek. 
A rendelet-tervezet késleltetett hatályba lépése mind a kereskedők, mind az 
üzemeltető számára kellő időt biztosít az alkalmazásra való felkészülésre. 
 
 


