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Melléklet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018.  (XI.29.) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló  28/2017. (N71.15.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kereskedelemről szóló  2005.  évi CLXIV. törvény  6.  §  (4)  bekezdés a) pont és a  12.  §  (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.  évi CLOEMIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  8.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Hatályát veszti  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló  28/2017.  (VI.15.) önkormányzati 
rendelete  1.  §  (2)  bekezdésének e) pontja. 

2. § 

Ez a rendelet  2018.  november  29.  napján  16.00  órakor lép hatályba. 

3.  § 

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése előtt benyújtott, még el nem bírált kérelmek 
esetében is alkalmazni kell. 

Budapest, 2018.  november „ ..." 

Danada-Rimán Edina dr. Sara Botond 

jegyző polgármester 

/Lc 



Melléklet 

Indokolás 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló  28/2017.  (VI.15.) önkormányzati rendeletének 
módosítása kiterjeszti a rendelet hatályát a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről szóló jogszabály hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel 
rendelkező alkalmi is rendszeres rendezvényekre, a lakosság nyugalmának biztosítása 
érdekében. 

1. §-hoz 
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

2. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

3. §-hoz 
A  szabályozási átmenetről rendelkezik. 

At 



Melléklet 

Hatásvizsgálat 

A  rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló  2010.  évi 
COCX. törvény  17.  §  (1)  bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot:  „A  jogszabály 
előkészítője — a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez." 

A  hatásvizsgálat során a Jat.  17.  §  (2)  bekezdésben meghatározottakat kell vizsgálni. 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  A  rendelet elfogadásának a költségvetésre 

közvetlen hatása nincs. Társadalmi hatása a lakókörnyezetben élők életkörülményeinek, 

pihenési feltételeinek javulása. 

2. Környezeti és egészségi következményei:  A  rendelet elfogadása elősegíti a lakosság 

nyugalmának biztosítását. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  A  rendelet elfogadása az adminisztratív 

terheket nem befolyásolja. 

4. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: a lakókörnyezetben élők pihenéshez való jogának sérülése. 

5. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  A  feladat ellátáshoz szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak 
a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül. 



Melléklet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2017.  (VI.15.) önkormányzati rendelete 

az üzletek ejszakai nyitvatartási rendjéró7 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

...../2018.  (....) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéról 
szóló  28/2017.  (VI.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

1.  §  (1) A  rendelet hatálya  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási 
területén működő üzletekre, valamint az 
üzleteket üzemeltető természetes 
személyekre, jogi személyekre  es  jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre terjed ki. 

(2) A  rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) az üzemanyag töltőállomásokon 
üzemeltetett üzletekre, 

b) bevásárlóközpontokban üzemeltetett 
Üzletekre, 

c) a szálláshelyeken üzemeltetett, 
kizárólag a szálláshely-szolgáltatást 
igénybe vevők részére szolgáló 
üzletekre, 

d) kulturális  es  sportlétesítményekben 
üzemeltetett üzletekre, 

e) a zenés, táncos rendezvények 
működésének biztonságosabbá 
tételéről szóló jogszabály hatálya alá 
tartozó, rendezvénytartási engedéllyel 
rendelkező alkalmi  es  rendszeres 
rendezvényekre, 
közforgalmú vasúti pályaudvarokon 
üzemeltetett üzletekre. 

1.  §  (1) A  rendelet hatálya  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási 
területén működő üzletekre, valamint az 
üzleteket üzemeltető természetes 
személyekre, jogi személyekre  es  jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre terjed ki. 

(2) A  rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) az üzemanyag töltőállomásokon 
üzemeltetett üzletekre, 

b) bevásárlóközpontokban üzemeltetett 
üzletekre, 

c) a szálláshelyeken üzemeltetett, 
kizárólag a szálláshely-szolgáltatást 
igénybe vevők részére szolgáló 
üzletekre, 

d) kulturális és sportlétesítményekben 
üzemeltetett üzletekre, 

e) 

J)  közforgalmú vasúti pályaudvarokon 
üzemeltetett üzletekre. 
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