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9/2006. (II. 07.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
A helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló - 8/2001. (II. 27.) Budapest XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzati rendelettel 24/2000. (VI. 6.) Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 26/1998. (VI. 30.) Budapest
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 14/1998. (III. 31.)
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított
- 35/1997. (XI. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben, az
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a XVIII.
ker. tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása,
fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbiak szerint
módosítja rendeletét: (továbbiakban: rendelet)
1. § A rendelet 1. § (2) bekezdése az alábbi l) ponttal egészül ki:
(Alapfogalmak:)
l) szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve: a gyógynövények, gyógyászati
jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termék, továbbá az 1,2%nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok.
2. § A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Szeszesital-fogyasztás tilalma:
a) a b) pontban foglaltak kivételével a közterületeken tilos a szeszesital fogyasztása.
b) nem tiltott a szeszesital fogyasztása az érvényes közterület-használati
megállapodással rendelkező vendéglátó egységekben (közterületen lévő kerthelyiségek,
kitelepülés területén) a nyitvatartási időben, és az engedéllyel szerzett és engedéllyel
rendelkező alkalmi rendezvények területén, a rendezvény idején.
3. § A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Aki a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó törvényben, kormányrendeletben, illetőleg önkormányzati rendeletben meghatározott tilalmat megszegi, vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes
italt szolgál ki, a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel
láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki, az egyes
szabálysértésekről 218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet 12. § d) pontja értelmében 50.000,Ft pénzbírsággal sújtható.
4. § A rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A (1)bekezdés b) pontjában engedélyezett árusítás esetén a terület rendezvény utáni
takarítását és tisztántartását a rendezvény befejezése után egy napon belül, saját költségén
az köteles elvégezni vagy elvégeztetni, aki részére az engedélyt kiadták. Amennyiben a
terület takarítását nem végzi el, az Önkormányzat végezteti el és a költséget megtérítteti.
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Záró rendelkezések
5. § (1)Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.
Budapest, 2006. február 02.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A kerület közterületein történő szeszesital fogyasztás a választópolgárok széles köreinek
érdekeit, jóérzését sérti, a társadalmi együttélés normáiba ütközik, ezért közösségi igényt fejez
ki és helyi társadalmi viszony rendezését is jelenti ennek szabályozása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz: A rendelet 1. § (2) bekezdése – az alapfogalmak között - a szeszesital
fogalmának meghatározását tartalmazza, mely az üzletek működéséről és a belkereskedelmi
tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szövegén alapul.
A 2. §-hoz: A rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjában a tilalom elrendelése minden állami
vagy önkormányzati tulajdonban lévő közterületre kiterjed.
A rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja értelmében nem terjed ki a rendelet hatálya a
működési engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek kerthelyiségeire, kitelepüléseire (az
üzlet nyitva tartási ideje alatt), valamint az engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények
területére a rendezvény ideje alatt.
A 3. §-hoz: A rendelet 6. § (2) bekezdése a szabálysértés elkövetőjével szemben kiszabható
pénzbírság felső határát tartalmazza, amely összeg nagysága garantálja a prevenció
szempontjainak érvényesülését is.
A 4. §-hoz: A rendelet 6. § (3) bekezdésében a hivatkozás számozása módosul.
A 5. §-hoz:Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Budapest, 2006. február 07.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

