LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselı-testületének
9/2010. (VIII. 04.) rendelete
a közterületen történı szeszes ital fogyasztásról.
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a közterületen történı szeszes ital fogyasztás szabályozására az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
A rendeleti szabályozás célja, hogy Levél község közigazgatási területén befolyásolja a polgárok
szeszes ital fogyasztási szokásait, és ezen keresztül hozzájáruljon a közterületek
tisztántartásához, valamint a garázdaságnak minısülı cselekmények, rendzavarások
megelızéséhez.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya Levél község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területen tartózkodó minden
természetes személyre kiterjed.
Értelmezı rendelkezések
3. §
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: minden alkoholtartalmú ital, - a gyógynövények gyógyászati jellegő
szeszes kivonata, illetve ezek felhasználásával készült termék továbbá az alacsony (1,2 %-nál
kevesebb) alkoholtartalmú üdítıital kivételével.
A szeszes ital fogyasztás szabályai
4. §
Az 5. § -ban meghatározott kivételektıl eltekintve tilos a szeszesital-fogyasztás:
- a közterületeken és azok építményeiben (pl. autóbuszváró),
- olyan önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlanokon, építkezési területen, illetve az ott lévı
építés, felújítás vagy bontás alatt álló épületekben, amelyek bárki által megközelíthetıek.
5. §
A 4. §- ban meghatározott tilalom nem vonatkozik:
- az érvényes és hatályos közterület-használati szerzıdéssel (engedéllyel) rendelkezı
vendéglátóegység teraszára, kitelepülésére nyitvatartási idıben,
- az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkezı alkalmi rendezvényekre, a rendezvény
ideje alatt,
- minden évben december 31- én 16.00 órától a következı év január 1. napján 6.00 óráig terjedı
idıszakra.
Jogkövetkezmények
6. §

(1) Aki e rendelet 4. §-ában foglalt tilalmat megszegi szabálysértést követ el és vele szemben az
egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 12. §-a szerint kell eljárni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetıjével szemben a Korm. rendeletben
meghatározottaknak megfelelıen helyszíni bírság szabható ki.
7. §
Ez a rendelet 2010. augusztus 4. napján lép hatályba.
Papp Zoltán
polgármester

Nagy István
jegyzı

Kihirdetve az önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel!
Levél, 2010. augusztus 4.
Nagy István sk.
jegyzı

