Pátka község önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (V.4.) rendelete
a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § a rendelet célja
A rendeleti szabályozás célja, hogy Pátka település közigazgatási területén befolyásolja a
polgárok szeszes ital fogyasztására vonatkozó szokásait, ezen keresztül hozzájáruljon a
polgárok egészséges fejlődéséhez, az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítéséhez, Pátka tiszta, esztétikus képének kialakításához és ennek megőrzéséhez, a
közterületek tisztántartásához, valamint a garázda cselekmények, rendzavarások
megelőzéséhez.
2.§ A rendelet hatálya
1. A rendelet területi hatálya Pátka közigazgatási területére terjed ki.
2. A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területen tartózkodó
minden természetes személyre kiterjed.
3. § Értelmező rendelkezések
A rendelet alkalmazása szempontjából:
1. 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, továbbá a
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 31. § (3) bekezdésében
meghatározott terület.
2. szeszes ital: valamennyi alkoholtartalmú ital
4. § A szeszes ital fogyasztás szabályai
Közterületeken tiltott magatartási formák:
(1) Pátka település közigazgatási területén belül a közterületeken a szeszesital-fogyasztás
tilos.
(2) Nem szabad közterületen, valamint kapualjban és átjárókban szeszesitalt fogyasztani,
kivéve a hivatalos, vagy engedélyezett rendezvények területén, a rendezvény idején történő
fogyasztást, amennyiben a rendezvény területén szeszesital árusítása folyik, valamint a
vendéglátó-ipari létesítmények által jogszerűen használt területen történő fogyasztást.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
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.
(4) A szeszesital közterületen történő engedélyezett értékesítése esetén jelen rendelet előírásai
nem mentesítik a rendező szervet, kereskedőt (értékesítőt) a szeszesital árusításához
szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól.
(5) A közterület használati engedély jogosultja köteles vendégkörét tájékoztatni, hogy mely
területre vonatkozik az engedélye, azaz mely területen fogyasztható szeszesital a rendelet
megsértése nélkül.
5.§ Jogkövetkezmények
1. Aki e rendelet 4. §-ban foglalt tilalmat megszegi, szabálysértést követ el és vele
szemben az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §
szerint kell eljárni.
2. A szeszesital- fogyasztására vonatkozó tilalmat megszegő szabálysértési eljárás
keretében 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
6.§ Ez a rendelet 2011. május 15. napján lép hatályba.
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