
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. (VI………….)  

önkormányzati rendelet 

TERVEZET 

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

általi látogatásának szabályairól szóló 

21/2020. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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 veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-

ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a fővárosi védelmi intézkedésekről 

szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

valamint a 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.§ 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének az Újpesti Piac és 

Vásárcsarnok nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának 

szabályairól szóló önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész 

lép: 

 

„ (2) A piacot a 65. életévüket betöltött személyek hétfőnként 6.00 óra és 6.30 óra között 

látogathatják úgy, hogy rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag az ott 

árusítók és a foglalkoztatottak tartózkodhatnak. Ezen kizárólagos idősáv megállapításán túl a 

piac életkortól függetlenül szabadon látogatható. 

 

2.§ 

Jelen rendelet 2020. június …….án ………. órakor lép hatályba. 

 

Dr. Dallos Andrea 

Jegyző 

 Déri Tibor 

polgármester 

 

 
Záradék 

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június 

……... napján …... órakor 

         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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdése 

alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja.  

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet Budapest főváros 

területén megszűntette a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben 

meghatározott kijárási korlátozásokat. A 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet azonban olyan 

általános védelmi intézkedésekről már rendelkezik, mint más emberektől lehetőleg a legalább 

1,5 méter távolság megtartása, továbbá üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési 

eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, 

sál, kendő) viselése. Továbbá e rendelet felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent 

hivatkozott Korm. rendelet hatálya alá tartozó területen működő piac nyitva tartásának 

rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a 

kerületi önkormányzat eltérően rendelkezhet, és a piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos 

látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag a 65. életévüket betöltött 

személyek látogathatják. A módosítás alapján a kizárólagos látogatási idősáv meghatározásra 

került úgy hogy, e mellett biztosított, hogy a piacot életkortól függetlenül, minden korosztály 

szabadon használhassa a kizárólagos idősávon kívül. 

 

Részletes indokolás 

 

1.§-hoz 

A piac nyitvatartása alatt olyan kizárólagos idősáv megállapítása történik, amely idő alatt a 

piacot kizárólag a 65. életévüket betöltött személyek látogathatják, mely idősávon túl a piacot 

életkortól függetlenül minden korosztály szabadon használhatja. 

 

2.§-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 

 


