
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (III. 04.) önkormányzati 
rendelete az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:  

 

1.§ A rendelet személyi hatálya a vendéglátó, idegenforgalmi, kereskedelmi, valamint 
szolgáltató tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra terjed ki. 
 

 

2.§ A rendelet területi hatálya kiterjed: 
 

a) Nagykőrös Város Városközpontjára; 
b) Oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségügyi, a vallás gyakorlására szolgáló 

intézmények, múzeumok bejáratától számított, közúton mért 200 m távolságon belüli 
területekre. 

 
 

3.§ E rendelet alkalmazásában Városközpont: a Szolnoki út mindkét oldala a Barcsai utca és 
Dobai utca sarokig; a Barcsai utca mindkét oldala; az Encsi utca páros oldala a Barcsai utcáig 
páratlan oldala a Barcsai utcával szemközti házig; a Kecskeméti út mindkét oldala az Encsi 
utca és Mentovich utca által határolt szakaszon; a Mentovich utca mindkét oldala (Rákóczi 
útig); a Rákóczi út mindkét oldala Csokonai utca és a Reviczky utca sarkáig; a Revickzy utca 
mindkét oldala; a Biczó G. mindkét oldala a Fűzfa és Damjanich utcáig; a Damjanich utca 
mindkét oldala a Farkas utcáig; a Dózsa Gy. utca mindkét oldala a Ceglédi útig; a Ménesi 
utca páros oldala 12. számig; a Ménesi utca Sporttelep felőli oldala a Balaton utcáig;a Balaton 
utcától az önkormányzati tulajdonú telekhatárig a Benzinkúttal határos Ceglédi úti 
sarokpontig; a Vitéz utca mindkét oldala a Cifrakert és Barát utca sarokig; a Cifrakert utca 
mindkét oldala; a Ménesi utca mindkét oldala; az Abonyi út mindkét oldala a Ménesi utca és 
Toldi utca sarokig; a Ceglédi út mindkét oldala a postától Dózsa Gy. utca és Abonyi utca 
sarkáig; a sportteleptől a Hősök teréig; a Hősök tere, a Széchenyi tér és a Szabadság tér; a 
Bálvány utca mindkét oldala a Hold utcáig; a Zrínyi utca mindkét oldala a Hold utcáig és 
Vasváry Pál utcáig; a Losonczi utca a Vasvári Pál és Dobai utcáig; az Október 23-a téri 
Lakótelep: a Ceglédi úti lakótelep, a Gyopár utca, Rák utca, és Vadas utca mindkét oldalával 
határolt terület; a Vadas u. páratlan oldala az Erkel F. utcáig, a Gyopár utca, Abonyi utca, 
Toldi utca és Bíbor utca által határolt terület; a Kossuth Lajos utcai lakótelep: a Kossuth u., 
Tabán u. mindkét oldala a Pásztor utcáig; a Pásztor utca mindkét oldala; a Földvári utca 
mindkét oldala a Pásztor utcáig által határolt terület; a Tormási lakótelep: az Újvilág utca, 
Béke út, Napkelet és Hajnal utcák mindkét oldala és a fenti utcák által behatárolt terület. 
 

 
4.§ Tilos a 2.§-ban meghatározott területen a következő tevékenységeket folytatni: 
 

a) egy vagy több pénznyerő automata-, I. vagy II. kategóriájú játékterem létesítése, 
működtetése; 

b) egy vagy több pénznyerő automata-, I. vagy II. kategóriájú játékterem 
működtetésének hirdetése; 

 c)   szexuális szolgáltatás vagy hirdetése;  
 d)   szexuális termékek árusítása, közszemlére tétele, szexuális üzlet működtetése  
  
 



5.§ Aki a 4. § b) pontjában foglaltakat megszegi, az szabálysértést követ el, és 50 000,- forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

 

6.§ Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
 
7.§ E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és a megismételt 
eljárásokban kell alkalmazni. 
 
 

8.§ E rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
9.§ (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1998. (VI. 5.) ÖT. sz. rendelete az egyes 
vállalkozási formák gyakorlásának területi és időbeni korlátozására. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 18/1998. (VII. 10.) ÖT. sz. 
rendelet az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi és időbeni korlátozásáról szóló 
17/1998. (VI. 5.) ÖT. sz. rendelet módosítására. 
 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzat 2/2000. (II. 11.) számú rendeletével módosított 23/1999. (X. 29.) számú 
rendelete az önkormányzatok által kiszabható pénzbírság összegéről. 
 
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzat 18/2000. (VI. 30.) sz. rendelete az egyes vállalkozási formák gyakorlásának 
területi és időbeni korlátozásáról szóló 2/2000. (II. 1.) ÖT., a 23/1999. (X. 29.) ÖT., valamint a 
18/1998. (VII. 10.) ÖT. számú rendelettel módosított 17/1998. (VI. 5.) ÖT. sz. rendelet 
módosításáról. 
 
(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2008. (XII. 19.) ÖT. sz. rendelete a többször 
módosított 17/1998. (VI. 5.) ÖT. sz. az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi és 
időbeni korlátozásáról szóló rendelet módosítására. 
 
 
Nagykőrös, 2011. március 3. 
 
 
 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester jegyző 

 


