
Monostorpályi Község Önkormányzata   
20/2010 (XII. 28.) 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. 
 

(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 2010. december 28.napján kihirdettem.  

 Juhász Péter 
 mb. jegyző 

 
 


