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Kiegészítés a 12-es előterjesztéshez 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

…/….. (… … )  

önkormányzati rendelete  

 

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK 

ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL szóló  

20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 

(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: 

 

1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.) 

önkormányzati rendelet az alábbi 19/B. §-al egészül ki: 

 

„19/B. § (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 időszakra, 

c) hivatalosan bejelentett családi rendezvények, vagy események idejére – pl.: 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 üdítőitalokat.”  

 
2. § E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Békés, 2017. május 16. 

 

 

            Izsó Gábor sk.                                                                   Tárnok Lászlóné sk.  

            polgármester                                                                                jegyző  

 

A rendelet kihirdetésre került: 2017. …………………. hó .…... napján  

 

Tárnok Lászlóné sk.  

          jegyző 


