Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016. (IX. 30.)
rendelet
Közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, hivatkozva a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a)
pontjában foglaltakra a közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról a következőket
rendeli el.
A rendelet célja
1. § A rendelet célja, a környezet megóvása, a lakosság nyugalmának biztosítása, valamint a
kulturált italfogyasztási szokások kialakítása, ennek érdekében meghatározza Dunaharaszti
város közterületein a szeszesital fogyasztásának szabályait.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet területi hatálya Dunaharaszti Város Önkormányzatának közigazgatási
területére terjed ki.
(2) A rendeletet a város közigazgatási területén bármilyen jogcímen tartózkodó természetes
személyre alkalmazni kell.
3. § (1) A közterületen szeszesitalt fogyasztani – kivéve a (2) bekezdésben foglalt eseteket –
tilos.
(2) A szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki:
a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó teraszaira,
nyitvatartási időben,
b) önkormányzat által engedélyezett alkalmi rendezvényekre a rendezvény ideje alatt,
valamint
c) minden év december 31-én 18.00 órától a következő év január 1-jén 8.00 óráig terjedő
időszakra.
(3) E § (2) bekezdés b) pontjában foglalt engedély kiadására a jegyző jogosult.
Értelmező rendelkezés
4. § 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 parkolóhelyei,
benzinkutak területe, stb.).
b) szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivétel a gyógynövények gyógyászati jellegű
szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2
%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok.

Szankciók
5. § Jelen rendeletben foglalt szabályok megsértése esetén az alkalmazható szankciókról, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény rendelkezik.
Záró rendelkezés
6. § E rendelet 2016. október 15-én lép hatályba.
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A rendelet kihirdetve 2016. szeptember 30-án.
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