Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2009. (IV.24.) rendelete
a szeszes ital közterületen történı fogyasztásának korlátozásáról
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a
szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve a szeszesital közterületen történı fogyasztásának szabályozásáról a
következı rendeletet alkotja.
1.§
A rendeleti szabályozás célja, hogy Magyarpolány község közigazgatási területén
befolyásolja az állampolgárok szeszesital-fogyasztási szokásait, és ezen keresztül
hozzájáruljon a közterületek tisztántartásához, valamint a garázda cselekmények,
rendzavarások megelızéséhez.
2.§
(1) E rendelet hatálya Magyarpolány község közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya a település közigazgatási területén bármilyen jogcímen
tartózkodótermészetes személyekre terjed ki.
3. §
(1) Tilos a szeszesital-fogyasztás
a) Magyarpolány község közigazgatási területén belül a közterületeken,
b) olyan önkormányzati
megközelíthetıek.

tulajdonú

ingatlanokon,

amelyek

bárki

által

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik
a)

az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkezı vendéglátó- ipari
egységekre, azok teraszára, kitelepülésére nyitvatartási idıben,

b)

az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkezı alkalmi rendezvényekre,

c)

minden évben december 31- én 20.00 órától a következı év január 1. napján
6.00 óráig terjedı idıszakra.
4. §

Aki az e rendeletben foglalt tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és az egyes
szabálysértésekrıl szóló 218/1999.(XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 12.§ (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen 50.000,- Ft- ig terjedı pénzbírsággal sújtható.

5. §
A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelıen bárki használhat,
ideértve a közterületnek a közútként szolgáló és a magánterületnek a
közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét,
továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;
b) szeszes ital: gyógynövények gyógyászati jellegő szeszes kivonata, valamint
ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2%-nál kevesebb)
alkoholtartalmú üdítıitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.
6. §
(1) E rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.

Magyarpolány, 2009. április 24.

Polt Rita
polgármester

dr. Szivák Péter
körjegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést
nem tartalmaz.
Magyarpolány, 2009. április 24.

körjegyző

