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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. október 11-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/11706-1/2022. Tárgy: Javaslat a közterületen történö szeszes ital fogyasztás
szabályairól szóló önkormányzatÍ rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Fontos közösségi érdekünk, hogy Dunavarsány Város közterületein ne történjen rendbontás,
településünk élhetö, biztonságos és tiszta maradjon.

A jegyző a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXJV. törvény alapján a szórakozóhelyekkel,
vendéglátóipari egységekkel szemben felléphet, amennyiben a tevékenységükre vonatkozó jogszabályi
és hatósági előírásokat megszegik. Dunavarsány Városában működtetett szórakozóhelyek,
vendéglátóipari egységek, üzletek jellemzően betartják a rájuk vonatkozó jogi normákat, azonban a
zárást követően a távozó vendégek gyakran az utcán maradnak, és ott zajonganak, iszogatnak tovább,
ami nem ritkán a rendőrség közbelépését is igénylo verekedésbe, rendbontásba torkollik. Az ilyen
összejövetelek résztvevöijellemzÖen a hulladékot is az utcán hagyják szétdobálva.

A fent leirt köriilmények rontják a városképet, továbbá sérül a lakosságnak a testi és lelki
egészséghez valójoga, különös tekintettel a gyermekek egészséges fejlodése. Sérill a pihenéshez való
jog, az egészséges kömyezethez való jog, romlik a közbiztonság, csökken a lakosok biztonságérzete.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabálysértési Törvény) 200. § (1) bekezdés a) pontja
szerint " aki a szeszes ital árusitására vagy a közterületen történö fogyasztására vonatkozó -
Önkormányzati rendeletben meghatározott - tüalmat megszegi, szabálysértést követ el , a (2) bekezdés
szerint "az (1) bekezdésben meghaiározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelö is szabhat ki
helyszíni bírságot.

Fent leírtak alapján, amennyiben az Onkormányzat rendeletben tilalmazza a szeszesital
közterületen történő fogyasztását, a szabálysértökkel szemben a közterület-felügyelő kellő
hatékonysággal tud eljámi a nemkivánatos magatartás megszűntetése érdekében.

A cselekmény szabálysértések közé történő beemelésének,
szabályozásnak ömnagában is visszatartó hatása lehet.

a bírság kirovásával járó

Fent leírtak alapján javaslom a közteruleten történő szeszes ital fogyasztás szabályairól szóló
helyi rendelet megalkotását ajelen előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet alapján.

A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.



Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Vanka Edina igazgatási osztályvezetö

Mellékletek: - Rendelettervezet
- Indokolás

- Elözetes hatásvizsgálat

Dunavarsány, 2022. október 6.
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Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
.../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 rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. §-ában foglalt rendelkezés
érvényesítése érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

I. A rendelet célja, hatálya

l.§

A rendelet célja a közterületen való szeszes ital fogyasztás koriátozásával kapcsolatos szabályok
megalkotása, amelyek segítik a település közterületein a használat rendjének megőrzését és a
közterületek tisztántartását az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával, valamint hozzájáml 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 közterilleteken.

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

3. Ertelmező rendelkezések

4.§

E rendelet alkalmazásában

a) közterület: a szabálysértésekről, 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 személyétöl, illetve a tulajdonformától fuggetlenül minden olyan
közhasználatra szolgáló teriilet, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos
feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a
magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is;

b) szeszes ital: a kereskedelemröl 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 üdítőitalok kivételéve) 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

1



vagy más alkalmakból szervezett rendezvény - ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a
bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és üimepi 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.

s.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



Végső előterjesztöi indokolás

Napjainkban meglehetősen megnőtt a közterilleten történő szeszes ital fogyasztás miatt kialakult
visszás helyzetek száma, és így indokolttá, valamint szükségessé vált a szankcionálás lehetőségének
biztosítása.



ELÖZETES HATÁSVIZSGALAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmémi atervezettjogszabály valamennyijelentösnek ítélt
hatását, a szabályozás várható következményeit. Az elözetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-
tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A közterületi szeszes ital fogyasztás tilalmának kimondásával lehetővé válik a magatartással
szembeni hatékonyabb fellépés, mely a közterületek biztonságának, tisztaságának javulását
eredményezi, növeli a lakosok biztonságérzetét, biztosítja a pihenéshez való jog zavartalan
gyakorlását. Hozzájáral a nem kulturált viselkedési normák és minták visszaszoritásához.
A rendeletben foglaltak alapján az Önkormányzat bevételei feltehetöen növekedni fognak a kiszabott
helyszíni bírságok összegével.

Környezetí és egészségügyi következményei:
A rendeletnek köszönhetöen megörizhető a közterületek tisztasága, megelőzhető a szeszes ital
fogyasztásával járó hulladék eldobása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletben foglaltak végrehajtása nem jelent többlet terhet az eddigiekhez képest.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A panaszolt állapotok, rendbontások fennmaradása, állandósulása, miután a továbbiakban sem
lehetne hatékonyan és visszatartó hatással fellépni a közterületen alkoholt fogyasztó személyekkel
szemben.

Ajogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendeletben foglaltak végrehajtása nem eredményez többlet terhet az eddigiekhez képest.


