Borota Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (VI. 25) rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztásról
Borota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében a helyi társadalmi viszonyok szabályozására adott
felhatalmazás alapján, a közrendet, a köznyugalmat veszélyeztető magatartások
visszaszorítása érdekében a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról a következő
rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Borota Község közigazgatási területén a településképi, idegenforgalmi és
közbiztonsági szempontok figyelembe vételével a közterületen történő szeszesital fogyasztás
rendjének szabályozása.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya – a 4. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – Borota község
közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területen tartózkodó
minden természetes személyre kiterjed.
Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően 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) Szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes
kivonata, illetve ezek felhasználásával készült termék az alacsony (1,2 %-nál kevesebb)
alkoholtartalmú üdítőital kivételével.
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A szeszesital fogyasztás szabályai
4. §
(1) Tilos a szeszesital fogyasztása – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - Borota község
közterületein.
(2) A szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki:
a)
az érvényes közterület-használati és működési engedéllyel rendelkező vendéglátó
egység teraszára, előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben,
b)
az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területére a
rendezvény ideje alatt,
c)
minden évben december 31-én 18.00 órától a következő év január 1-jén 6.00 óráig
terjedő időszakra.
Jogkövetkezmények
5. §
(1) Aki e rendelet 4. §-ában foglalt tilalmat megszegi az egyes szabálysértésekről szóló
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott
szabálysértést követi el, amiért 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben a rendőrség, az
önkormányzat megbízott dolgozója, ill. az ÁNTSZ erre felhatalmazott ügyintézője 3.000,-Fttól 20.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Záró rendelkezések
6. §
E rendelet 2009. augusztus 1. napján lép hatályba.

p.h.
Mikó Ferencné
polgármester
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2009.06.23.

Pápay László
körjegyző
p.h.
Pápay László
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