
1 
 

1. 
Elıterjesztés 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2015. november 23-i ülésére 

 
 

 
Tárgy:  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendelete a közterületen történı szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról 
 
 
Az elıterjesztést készítette:                       

dr. Tóth Andrea 
jegyzıi irodavezetı 
 
 
 

 
    
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:    
 
 
  
 

 

 

 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:           Muhariné Mayer Piroska 
                                                                              aljegyzı 
          

                                                                       
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        dr. Balogh László s.k. 
                                                                      jegyzı 
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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2015. november 23-i ülésére  
 
Tárgy:  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendelete a közterületen történı szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról 
 
Iktatószám: LMKOH/672/1/2015. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A közterület-felügyelı, valamint a lakossági bejelentések alapján indokolt Felsılajos Község 
közigazgatási területén a közterületen történı alkoholfogyasztás korlátozása, mely jelentısen 
szolgálja a lakosok, különösen a 18 év alatti lakosság érdekeit. 
 
A szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl 
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. törvény) 200. § - a  a szeszesital-
fogyasztással kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik:   

 
„200. § (1) Aki 
a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történı fogyasztására vonatkozó - 

törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat 
megszegi, 

b) vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szeszes italt 
szolgál ki, 

c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg 
állapotban lévı személynek szeszes italt szolgál ki, 

d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, 
szabálysértést követ el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelı is 
szabhat ki helyszíni bírságot.” 
 
A Szabs. törvény fentiekben hivatkozott rendelkezései alapján, amennyiben az önkormányzati 
rendelet tartalmaz tiltást a közterületen történı szeszes ital fogyasztására vonatkozóan, úgy 
megvalósul a tárgyi szabálysértési tényállás. Vagyis a jelen elıterjesztésem mellékletét képezı 
önkormányzati rendelet-tervezet nem szabálysértési tényállást tartalmaz, hanem tilalmat a 
közterületen történı szeszes ital fogyasztására vonatkozóan.  
 
A fent írtak alapján javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy rendeletben tiltsa meg a 
közterületen történı alkoholfogyasztást annak érdekében, hogy  a szabálysértési hatóságok ezen 
rendelkezés megsértése esetén hatékonyan fel tudjanak lépni.  
 
A rendeletben meghatározásra kerülne a szeszes ital magasabb szintő jogszabálytól eltérı 
meghatározása.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály 
elıkészítıje – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletezéső – elızetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat 
eredményeit az alábbiakban részletezem: 
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Elızetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotása biztosítja a közterületi rend hatékonyabb fenntartását. A 
település közigazgatási területén zavaró a helyi lakosság számára a közterületen történı 
alkoholfogyasztás, mely sok esetben zajkeltéssel, és szemeteléssel párosul, továbbá hátrányosan 
befolyásolja a 18. év alattiak egészséges testi és erkölcsi fejlıdését. A rendelet megalkotásával 
nagyban orvosolhatóak ezen negatív hatások. A rendelet megalkotása pozitív hatással lehet 
továbbá a helyi turizmus alakulására is, tekintettel arra, hogy a rendezettebb közterület vonzóbbá 
teheti a települést az idelátogatók száma. A közterület használatának ellenértékére, valamint a 
kiszabott helyszíni bírságokra tekintettel a rendeletben foglaltak alapján az Önkormányzat 
bevételei növekedni fognak. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
A rendeletben foglaltak végrehajtása csökkenti a közterületen történı alkoholfogyasztással 
összefüggı negatív magatartásokat, különösen a zajkeltéssel és szemeteléssel párosuló 
magatartásokat.  
 
3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 
Nem mérhetı. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 

A rendelet megalkotását az Alaptörvény teszi lehetıvé, és a szabálysértésekrıl, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 200. § -a teszi 
indokolttá a települési önkormányzatok részére. A rendelet megalkotásával hatékonyabban lehet 
fellépni a közterületek használatával összefüggı negatív magatartásokkal szemben, különösen a 
közterületen jogszerőtlenül alkoholt fogyasztókkal szemben.  

 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
 

A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek adottak és az önkormányzatra ezek többlet 
terhet nem rónak.  
 
A fentiekre tekintettel javaslom az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet elfogadását: 
        

        
Lajosmizse, 2015. november 17. 

      Juhász Gyula sk. 
                 polgármester
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
 

…/2015. (...) önkormányzati rendelete 
 

a közterületen történı szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról 
 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli  el: 
 

1. § 
 
(1)  A közterületeken szeszes italt fogyasztani - kivéve a (2) bekezdésben foglalt eseteket -  

tilos. 
 
(2)  A szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki: 

a)  az érvényes engedéllyel rendelkezı vendéglátó egységre, annak elıkertje, 
kitelepülése területére, nyitvatartási idıben, 
b)  az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkezı rendezvény területére, a 
rendezvény ideje alatt,  
c)  Felsılajosi Falunapok ideje alatt, 
d)  minden év december 31-én 18.00 órától következı év január 1-jén 08.00 óráig 
terjedı idıszakra. 
 

2. § 
 
(1) E rendelet alkalmazásában:  

 
a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 2. § 13. pontja szerinti terület, valamint az Önkormányzat tulajdonában nem álló 
egyéb ingatlanok közhasználtra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területrésze.  
b) szeszesital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati 
jellegő szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-
nál kevesebb alkoholtartalmú üdítıitalokat.  

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba. 

 
 
 Juhász Gyula                                                                   dr. Balogh László   

          polgármester                                                                              jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. … 
 

                                                                  dr. Balogh László   
                                                                   jegyzı 

 
 


