
 
Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2013. (…..) önkormányzati rendelete tervezet 
 

a szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról 
 

 
Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 200. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 
1.Rendelet hatálya 

 
1. § A rendelet hatálya kiterjed Taktaszada község közigazgatási területén lévő közterületekre 
és temetőkre.  
 

2.Értelmező rendelkezések 
2. § A rendelet alkalmazásában: 
 
a./ szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények, gyógyászati jellegű 

szeszes kivonatát, és az  ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2 %-nál 
kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat; 

b./ 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.  

c./ üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület illetve 
önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helység ideértve az elsődlegesen 
raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben 
kereskedelmi tevékenységet folytatnak.  

d./ temető: az ingatlan nyilvántartásba temetőként nyilvántartott terület 
 
 

3.Szeszes ital fogyasztás szabályai  
 

3. §(1) Tilos a szeszes ital fogyasztás Taktaszada Község  közterületein, így különösen a 
szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító 
helyek (a továbbiakban: üzletek) előtt és környékén. 
(2) Tilos a szeszes ital fogyasztás a temetőben, kivéve temetések előkészületekor, sírásáskor 

és a temetés napján. 
 

4. §(1) A tilalom nem terjed ki: 
a) az erdőterületekre, és mezőgazdasági rendeltetésű területekre; 
b) közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó ipari üzletek 
fogyasztóterére (terasz, kitelepülés stb.) nyitvatartási időben; 
c) közterületen engedélyezett árusításra, engedéllyel rendelkező mozgóárusításra, esküvői 

menetre, valamint Taktaszada Község  Önkormányzata rendezvénytervében szereplő 
rendezvényekre; 



d) az év első és utolsó napjára, kivéve a 3.§ (2) bekezdésben foglaltakra; 
e) azokra az alkalmi rendezvényekre, amelyeket – engedély alapján erre a célra kialakított 

– közterületi helyeken tartanak meg. 
(2) A szeszes ital közterületen történő engedélyezett értékesítése esetén ezen rendelet előírásai 

nem  mentesítik a rendező szervet, kereskedőt (értékesítőt) a szeszes ital árusításához 
szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól.  

 
4.Záró rendelkezések 

 
5. § (1) Jelen rendelet 2013. december 15. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti 11/2008. (VIII.28.) önkormányzati  rendelet. 
 
 
 
Taktaszada, 2013. november …. 
 
 
 
 
 
           Filep András sk.      Harangozóné Vitális Márta sk. 
 polgármester             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Indokolás 
Taktaszada Község  Önkormányzat Képviselő-testületének a  szeszes ital fogyasztásának 
korlátozásáról szóló …./2013. (…..) önkormányzati rendeletéhez 

 
Általános Indokolás 

2008. szeptember 15-től volt az önkormányzatnak rendelete melyben szabályozta, hogy a 
közterületen és a temetőben tilos a szeszes ital fogyasztás. Az új szabálysértési törvény nem 
tette lehetővé ezen cselekmények szankcionálását 2013. szeptember 1-éig. Az Országgyűlés 
módosította a törvényt és az önkormányzatoknak ismét lehetőséget adtak arra, hogy a 
közterületeken megtiltsák a szeszes ital fogyasztást.  A szabálysértésekről, szabálysértési 
eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szeptember 
01-ei hatállyal történő módosítása alapján jelenleg már szabálysértésnek minősül a szeszes 
ital közterületen történő fogyasztásnak önkormányzati rendeletben meghatározott 
szabályainak megsértése is. Előbbiek alapján - a 18. életévét még be nem töltött fiatalok 
egészséges testi és erkölcsi fejlődésére is tekintettel - a szeszes ital közterületen és temetőben 
történő fogyasztását önkormányzatunk  jelen rendeletben szabályozza. 

 
Részletes Indokolás 

 
1. §-hoz.A rendelet hatálya kiterjed a közterületekre és a temetőkre. 
2. §-hoz. Értelmező rendelkezéseket tartalmaz. Ezek a következők: szeszes ital, közterület, 
üzlet, temető. 
3.-4. §-hoz. A rendelet által tiltott magatartást határozza meg, illetve az ez alóli kivételek 
körét. 
5. §-hoz A rendelet hatálybalépését szabályozza és a régi rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
 
 
 
Taktaszada, 2013. november …. 
 
 
 
 
 Filep András sk.   Harangozóné Vitális Márta sk. 
 polgármester     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Taktaszada Község  Önkormányzat Képviselő-testületének a szeszes ital fogyasztásának 
korlátozásáról szóló …./2013. (…..) önkormányzati rendeletéhez 
1. Társadalmi hatások 
Az önkormányzat közigazgatási területén belül a közterületen történő alkoholfogyasztás, és az 
ezzel esetlegesen együtt járó lakosságot zavaró zajkeltés vissza fog szorulni, mely pozitív 
hatással fog lenni 18. életévét még be nem töltött fiatalok egészséges testi és erkölcsi 
fejlődésére. A  szeszesital-fogyasztás tilalmának kimondásával lehetővé válik a magatartással 
szembeni hatékonyabb fellépés, mely a közterületek, temető biztonságának, tisztaságának 
javulását hozhatja. 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. 
3. Környezeti hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtása hozzájárulhat a közterületeken a szeszes ital 
fogyasztásával összefüggő egyéb szabályszegések és szabálysértések (pl. köztisztasági 
szabálysértés, garázdaság, rendzavarás) megelőzéséhez is. 
4. Egészségügyi követelmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtása a Hivatal  adminisztrációs terheit nem fogja jelentősen 
növelni. 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotása a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. §-ában foglalt rendelkezés alapján 
szükséges és lehetséges, míg ennek elmaradása esetén a továbbiakban sem lenne hatékonyan 
és visszatartó hatással fellépni a közterületen alkoholt fogyasztó személyekkel szemben. 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 
rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, 
követelménye az önkormányzat szempontjából nincs. 
 
Taktaszada, 2013. november …. 
 
 
 
 
  Filep András sk.  Harangozóné Vitális Márta sk. 
  polgármester    jegyző 
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