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Tisztelt Képviselő-testület!

Lakossági bejelentések alapján felmédük a szükségességét a közterületen történő szeszesital
fogyasztás tilalmának bevezetéséről. Véleményünk szerint van jogi lehetőség a tilalom rendeletbe
építésére. valamint városképi szempontból is elvárás, hogy a megfelelő helyekre szorítsuk vissza az
alkohol fogyasztást.

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet vezeti be a tilalmat. és több kivételi kört is
alkalmaz. amellett, hogy körül írja a szeszesital fogalmát is. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály elökészitője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
felméri a szabályozás várható következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén
a helyi önkormányzat képviselö-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi és gazdasági hatása, hogy a közterületen történő szeszesital
fogyasztás tilalma rendezettebb városképet tesz lehetővé. A rendelet módosítása sem környezeti sem
egészségügyi hatást nem von maga után. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív

terheket befolyásoló hatása tekintetében elmondható, hogy a tilalom megszegőjével szemben
közigazgatási eljárás indul majd, aminek a terhe nem számottevő a Hivatal munkájában. A jogszabály
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az eddigiek szerint
adottak.

Kérem a T. Képviselő-testülettöl az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Békés, 2017. május 16.
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A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK
ELMULASZTASÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL szóló

20/20 13. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. * (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

11 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/20 13. (VIII. 30.)
önkonnányzati rendelet az alábbi 19/B. -al egészül ki:

„19/8. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés
Város területén lévő közterületen és a közforgalom számára átadott, magántulajdonban lévő
területen a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével szeszesitalt fogyaszt.

(2) A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki
a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységekre,

annak előkertjére. kitelepülése területére nyitvatartási időben,
b) december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 20 óráig terjedő idöszakra.
c) hivatalosan bejelentett családi rendezvények, vagy események idejére — p1.: lakodalmas

menet, szüreti menet, ligeti és egyéb (Dánfok) szalonnasütés stb.,
d) társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és intézmények által tartott rendezvények

idejére és helyszínére, amennyiben a szervező arra érvényes közterületi használati

engedéllyel rendelkezik,
e) az önkormányzati rendezvények idejére és helyszínére.

(3) E rendelet alkalmazásában szeszesital minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények

gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1.2

%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítöitalokaU’

2. * E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ás az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. május 16.
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A rendelet kihirdetésre került: 2017 hó napján
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