Borsodnádasd Város Önkormányzatának
22/2008.(XI.28.) számú rendelete
A közterületeken történő szeszesital fogyasztásról

Borsodnádasd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16.§(1) bekezdésében a helyi társadalmi viszonyok szabályozására adott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja Borsodnádasd város közigazgatási területén a városképi, és közbiztonsági
szempontok figyelembe vételével a közterületeken történő szeszesital fogyasztás rendjének
szabályozása.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya Borsodnádasd város közigazgatási területén tartózkodó minden természetes
személyre kiterjed.
Fogalom meghatározások
3. §
1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat,
és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat
céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei
között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
2) Szeszesital: a rendelet alkalmazása szempontjából minden alkoholtartalmú ital
szeszesitalnak minősül.
A szeszesital fogyasztás szabályai
4. §
(1) Tilos a szeszesital fogyasztása:
a.) a városi közterületeken,
b.) az élelmiszereket, italokat, élvezeti és közszükségleti cikkeket árusító üzletek,
vendéglátóipari egységek előtti, valamint ezek környékén lévő közterületeken,
c.) a közönség számára nyitva álló épületekben, illetve ezen épületek olyan helyiségeiben,
ahol a szeszesital értékesítése nem engedélyezett,

2
d.)
(2)
a.)
b.)

a városi közforgalmú járműveken.
Az (1) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik:
a mezőgazdasági rendeltetésű területekre,
az érvényes közterület-használati engedély birtokában vendéglátóipari előkertként
hasznosított közterületekre,
c.) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek
közvetlen környékére,
d.) minden év december 31-én 20.00 órától következő év január 1-jén 6.00 óráig terjedő
időszakra (szilveszter).
Szabálysértés
5. §

(1) Aki e rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt tiltó rendelkezéseket megszegi
szabálysértést követ el és vele szemben az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.
(XII.28.) Korm. rendelet 12.§-a szerint kell eljárni.
Záró rendelkezések
6. §
Jelen rendelet 2008. december 1-jén lép hatályba.

Borsodnádasd, 2008. november 28.

Papp Anna
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.16.§.(2.) bekezdése alapján a
rendelet kihirdetésre került.

