
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
13/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerröl szóló 2012. évi II. törvény 200. §-ábm foglalt rendelkezés
érvényesítése érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet célja, hatálya

l.§

A rendelet célja a közterületen való szeszes ital fogyasztás korlátozásával kapcsolatos szabályok
megalkotása, amelyek segítik a település közterületein a használat rendjének megőrzését és a
közterületek tisztántartását az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával, valamint hozzájárul a
közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez.

2.§

Az önkormányzati rendelet hatálya Dunavarsány Város közigazgatási területére terjed ki.

2. Közterületi szeszes ital fogyasztás korlátozás szabályai

3.§

(1) Tilos a szeszesital fogyasztása Dunavarsány Város közigazgatási területén lévő közteriileteken.

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya az érvényes közteriilet-használati megállapodással
rendelkező vendéglátó egységekre nyitvatartási időben, az engedéllyel szervezett, a nem
engedélyköteles és az engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvényekre, valamint minden év első és
utolsó napjára.

3. Ertelmező rendelkezések

4.§

E rendelet alkalmazásában

a) közterület: a szabálysértésekröl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv. ) 29. § (2) bekezdés a) pontja
alapján a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan
közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos
feltételek mellett igénybe vehetö, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a
magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is;

b) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontja alapján
gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült
termék és az alacsony 1,2 %-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítöitalok kivételével minden
alkoholtartalmú ital;

c) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiröl szóló 210/2009
(IX.29.) Kormányrendelet 28. § a) pontja szerint olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi
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vagy más alkalmakból szervezett rendezvény - ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a
bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat -, amelyen
nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként
kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a
megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve
italszolgáltatást.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
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Záradék:

A rendelet 2022. október 12. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a
hirdetőtáblára történő kifíiggesztéssel.
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