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Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló, 1990.
évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közterületen történő
szeszesital fogyasztásának korlátozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
A rendelet célja a szeszesital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos
szabályok megalkotása, amelyek - figyelembe véve a helyi adottságokat és a lakosság jogos
igényeit, - elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterület használat
rendjének megőrzését és megtartását.
Értelmező rendelkezések
2. §.
A rendelet alkalmazása szempontjából:
a./ szeszesital: a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek
felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2 %-nál kevesebb) alkoholtartalmú
üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital;
b./ közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami, vagy
önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe
vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől
el nem zárt részét.
3. §.
Az Önkormányzati rendelet hatálya Atkár Község közigazgatási területére terjed ki.
4. §.
(1) Tilos a szeszesital fogyasztás
a) az alsó- és középfokú oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény
bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül,
b) diáksport egyesület és az iskolai sportkör sportlétesítményében;
c) sportlétesítmény területén: a bajnoki, a kupa-, valamint a nemzetközi mérkőzések
kezdetét megelőző egy órától a mérkőzés befejezését követő egy óráig terjedő időszakban.
(2) A rendelet rendelkezései minden természetes személyre vonatkoznak.
5. §
(1) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) az erdőterületekre, és mezőgazdasági rendeltetésű területekre;
b) az év első és utolsó napjára;

(2) A szeszesital közterületen történő engedélyezett értékesítése esetén ezen rendelet
előírásai nem mentesítik a rendező szervet, kereskedőt (értékesítőt) a szeszesital árusításához
szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól.
Szabálysértési és egyéb rendelkezések
6. §.
(1) Aki ezen rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat megszegi, szabálysértést követ
el és az egyes szabálysértésekről szóló, 218/1999. (XII.28.) Korm. r. 12. §-a szerinti,
szeszesital közterületen történő fogyasztására vonatkozó tilalom megszegése szabálysértést
valósítja meg, amiért 50.000,- Ft-ig (ötvenezer forintig) terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) A szabálysértés tettenért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható, amelynek összege
500,- Ft-tól 10.000,- Ft-ig terjedhet.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben a rendőrség, a
közterület-felügyelő, valamint az ÁNTSZ erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot
szabhat ki.
7. §.
(1) A szabálysértési eljárás a feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró
személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.
(2) A feljelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv megteheti.
A szóban tett feljelentést kötelezően jegyzőkönyvbe kell foglalni.
Záró rendelkezések
8. §.
Jelen rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.
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