Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. Értelmező rendelkezések
1. §
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott
terület;
b) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontjában
meghatározott alkohol tartalmú ital;
c) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.29.) Korm. rendelet 28. § a) pontjában meghatározott alkalmi rendezvény.
2. A rendelet célja, hatálya
2. §
A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok
megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterülethasználat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájárul a
közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez.
3. §
(1) A rendelet területi hatálya Ócsa Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a belterületi közterületen bármilyen jogcímen tartózkodó
valamennyi természetes személyre kiterjed.
3. Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabályai, és kivételei
4. §
(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszes ital fogyasztása a rendelet hatálya alá
tartozó valamennyi közterületen.
(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól:
a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező, szeszes ital kimérésére jogosult
vendéglátóipari egységek, azok érvényes engedéllyel rendelkező előkertje, terasza, kitelepült
területe hivatalos nyitvatartási időben,
b) a kötelező engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező, továbbá az Ócsai Polgármesteri
Hivatalhoz előzetesen bejelentett – szervező által írt, rendezvény pontos helyét és
időtartamát, továbbá a rendezvény tartásáért felelős személy telefonos elérhetőségét
tartalmazó írásbeli, előzetes bejelentése alapján tartott - alkalmi, és családi rendezvények –
közterületnek nem minősülő – területe, a rendezvény időtartama alatt, valamint

c) Ócsa Város Önkormányzata, továbbá az általa megbízott cég, vagy civil szervezet által
közterületre szervezett évente ismétlődő, vagy alkalmi városi- és sporteseményekkel
kapcsolatos rendezvények,
c) a bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeinek területe, útvonala,
valamint azok alkalmi rendezvényei, annak időtartama alatt, az Ócsai Polgármesteri Hivatal
részére történő – szervező civil szervezet képviselője által írt, rendezvény pontos helyét és
időtartamát, továbbá a rendezvény tartásáért felelős személy telefonos elérhetőségét
tartalmazó - írásbeli, előzetes bejelentése esetén.
4. Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépése után
induló eljárásokra kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 13/2008. (IX. 12.)
önkormányzati rendelete.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző

Kihirdetve: 2019. december 19. napján.

dr. Molnár Csaba
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok
megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterület
használat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájárul a
közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez.
Az 1. §-hoz
A rendelet egyes fogalmi meghatározásainak értelmezését tartalmazza.
A 2. §-hoz
A rendelet általános célját, annak megalkotásának indokát tartalmazza.
A 3. §-hoz
A rendelet személyi és területi hatályát jelöli meg.
A 4. §-hoz
A szeszes italfogyasztás közterületen történő korlátozását állapítja meg, továbbá a korlátozás alá
nem eső kivételeket tartalmazza.
Az 5. §-hoz
A rendelet hatályba léptető, továbbá a korábbi rendelet hatályon kívül helyező rendelkezését
tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
A közterületi alkoholfogyasztás korlátozása elősegíti a közterületi és társadalmi rend megőrzését, a
közterületek tisztántartását és hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények és
rendzavarások megelőzéséhez. Továbbá a korlátozás tekintettel van a rendhagyó eseményekre,
melyek vonatkozásában kivételeket állapít meg.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Nincs
3. Környezeti és egészségügyi következmények
Nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nem jellemző.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A hatályban lévő 13/2008. (IX. 12.) önkormányzati rendelet olyan felhatalmazó felsőbb
jogszabályra hivatkozik, mely azóta hatályát vesztette, ezáltal annak hatályon kívül helyezésének és
egy új rendelet megalkotásának van helye.
A rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

