
 1

A 7. napirendi ponthoz  

E l ő t e r j e s z t é s   
 

Az előterjesztés tárgya:  „ a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról”  
szóló rendelet megalkotása  

 
Előterjesztő:    a polgármester   
 
Rendelet - tervezet:   az előterjesztés végén található.  
 
A téma ismertetése:  
 
A községben ismeretes tény, hogy sajnos igen sok lakos a közterületen fogyaszt alkoholt (boltok 
előtt, disco-k alkalmával, stb.) Ha ez sokak számára nem is észrevehető, néhány lakos panasza 
alapot szolgáltatott arra, hogy ezen állapot megszüntetése érdekében fellépjünk, tegyünk a 
szankcionálása érdekében. Bizonyítani egyvalakinek nehéz, hogy a közterületen alkohol 
fogyasztanak, de jelen rendelet – megalkotásával mégis szankcionálható válik a jogellenes 
magatartás.  

A rendőrség is csak akkor tud eredményesen helyszíni bírságolást alkalmazni – tettenérés esetén – 
ha azt törvény, kormányrendelet, vagy önkormányzati rendelet szabályozza tekintve azt, hogy a 
szabálysértésekről szóló törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendelet nem fogalmaz 
egyértelműen.  

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) – (3) bekezdése az 
alábbiakat mondja:  

„12. § (1) Aki 
a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó - törvényben, 

kormányrendeletben, illetőleg önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi, 
b) vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki, 
c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévő 

személynek szeszes italt szolgál ki, 
d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, 

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség, a közterület-felügyelő, illetőleg az 

ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki.”  
 

Megemlíti az önkormányzati rendeletet is, így érthető ez alatt az, hogy ha az önkormányzat nem 
alkotott rendeletet az alkoholfogyasztás korlátozására vonatkozóan, akkor a rendőr, vagy a 
szabálysértési hatóság nem tud eljárni, vagy egyáltalán eljárhat – e. A megfelelő felsőbb rendű 
jogszabályba való jogellenes magatartás ütközése pedig nem mindig egyértelmű.  

A rendőrség nem igazán tud eljárni, ha nincs az önkormányzatnak e tárgykörben megalkotott 
rendelete.  

Fent ismertetett probléma megoldására, valamint a lakosok alkoholfogyasztási szokásainak 
javítása érdekében terjesztem a tisztelt Képviselő-Testület elé a mellékelt rendelet – tervezetet.  
 
A döntés anyagi kihatása: Nincs.  
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A döntés erkölcsi kihatása: Javulhat, sőt megszűnhet a községben a szeszes italok közterületen 
történő fogyasztása. Több olyan lakos „megvédése”, akiknek otthonuk előtt történik az 
alkoholfogyasztás.  
 
Jogszabályi háttér:  

1. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, 
(felhatalmazás helyi rendelet alkotására)  

2. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdése, (szabálysértés 
fogalma)  

3. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) 
pontja, (fentebb ismertetett)  

4. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendelet 28.§ e) pontja, (a rendelet – tervezet szövegében ismertetett)  

5. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXXVII. törvény 110.§ (11) bekezdése. (a rendelet – tervezet szövegében 
ismertetett).  

 
Tisztelt Képviselő – Testület!  
 
Fentiek alapján javaslom, hogy a rendelet – tervezetet elfogadni szíveskedjenek.  
 

(a rendelet – tervezet elfogadásához minősített többség, legalább 4 igen szavazat szükséges).  
 
Monostorpályi, 2010. december 20.   
 
 
 

Tisztelettel:  
 
 
 

Szabó József  
polgármester    
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Monostorpályi Község Önkormányzata   

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete   

a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról   
 

Monostorpályi Község Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében és  
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,  
az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) 
pontjára figyelemmel  
a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról az alábbiakat rendeli el.  
 

 
1. §  (1)  A rendelet területi hatálya - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – Monostorpályi  

Község közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki. 
 

(2)  A rendelet személyi hatálya a község közigazgatási területén bármilyen jogcímen 
tartózkodó természetes személyekre terjed ki. 

 
(3)  A rendelet hatálya nem terjed ki 

 
a)  a működési engedéllyel rendelkező és szeszesital kimérésére jogosult 

vendéglátó üzletek által közterület igénybevételi szerződés alapján használt 
közterületekre, (pl. kerthelyiség, terasz, stb.) nyitva tartásuk időtartama alatt; 

b)  a szeszes ital kimérésére is jogosító jogerős engedéllyel közterületen 
szervezett alkalmi rendezvények területére, a rendezvény ideje alatt, 
valamint közterületi értékesítés keretében a jövedéki adóról és a jövedéki 
termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. 
törvény 110. § (11) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése esetén.  

 
2. §  E rendelet alkalmazásában: 

a)  közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy 
önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően 
bárki használhat, ideértve a közterületnek 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: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28.§ e) pontja alapján minden 
alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes 
kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál 
kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.   

 
3. §  (1)  Tilos szeszes ital fogyasztása - az 1. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - a  

községi közterületeken. 
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(2)  Aki az (1) bekezdésben meghatározott tilalmat megszegi, szabálysértést követ el. 

 
4. §  Jelen rendelet 2011. február 01. napján lép hatályba. 
 
 
 
 

Szabó József Juhász Péter 
polgármester mb. jegyző 

 
 
 
A rendeletet ………napján kihirdettem.  

 Juhász Péter 
 mb. jegyző 

 


