HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017. (IV.30.)
önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól
Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértés nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra, a közterületen
történő szeszes ital fogyasztás szabályairól a következőket rendeli:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja a környezet megóvása, a lakosság nyugalmának biztosítása, valamint a
kulturált italfogyasztási szokások kialakítása érdekében meghatározza Hőgyész
nagyközség közterületein a szeszesital fogyasztásának szabályait.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya Hőgyész nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen bármilyen jogcímen
tartózkodó természetes személyekre terjed ki.
A közterületi alkoholfogyasztás szabályai
3. §
(1) A település közterületein szeszes italt fogyasztani – a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével – tilos.
(2) A tilalom nem terjed ki
a) a közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzlet teraszaira
nyitvatartási időben;
b) az önkormányzat által engedélyezett alkalmi rendezvényekre azok ideje alatt;
c) minden év december 31. napjának 18 órájától a január 1. napjának 8 óráig terjedő
időszakra.
Szankciók
4. §
A közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályainak megsértése esetén
alkalmazandó szankciókról a szabálysértési eljárásról és a szabálysértés nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezik.
Értelmező rendelkezések
5. §
E rendelet alkalmazásában
a) közterület: minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra
szolgáló terület, melyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a
közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a
tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt része, továbbá az a magánterület,
amelyet azonos feltételekkel bárki használhat (áruházak nyílt parkolói,
üzemanyagtöltő kutak területe stb.)
b) szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, a gyógynövények gyógyászati jellegű
szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony
(1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével.
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Hatályba léptető rendelkezés
6. §
Ez a rendelet 2017. április 30. napján lép hatályba.
Hőgyész, 2017. április 10.
Botta György
polgármester

Dr. Schutzbach Ferenc
c. főjegyző
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