Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselı-testületének
15/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a közterületen történı szeszes ital fogyasztásról
Egységes szerkezetben a 9/2011. (IV.20.) és a 7/2012. (V.16.) önkormányzati rendeletekkel
Hatályos: 2012. május 17-tıl
Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következıket rendeli el:
1. §
A rendelet célja, hogy Bükkszentmárton Község közigazgatási területén szabályozza a
szeszes ital fogyasztásra vonatkozó szokásokat, ezen keresztül pedig hozzájáruljon a
polgárok egészséges fejlıdéséhez, az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elısegítéséhez, Bükkszentmárton tiszta, esztétikus városképének kialakításához és ennek
megırzéséhez, a közterületek tisztántartásához, valamint a közbiztonság javulásához, a
rendzavarások megelızéséhez.
2. §
(1) A rendelet területi hatálya Bükkszentmárton Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területen tartózkodó
minden természetes személyre kiterjed.
3. § 1
A rendelet alkalmazása szempontjából:
Közterület: a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 31. § (3) bekezdésében
meghatározott terület.
Szeszes ital: a rendelet alkalmazása szempontjából minden alkoholtartalmú ital.
4. §
(1) Bükkszentmárton Község közigazgatási területén a közterületeken tilos a szeszes ital
fogyasztása.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik:
a) az érvényes és hatályos közterület-használati engedéllyel és belsı vendégtérrel
rendelkezı vendéglátóipari egység teraszára, kitelepülésére nyitva tartási idıben,
b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkezı alkalmi rendezvényekre, a
rendezvény ideje alatt,
c) minden év december 31. napján 18.00 órától a következı év január 1. napján 6.00
óráig terjedı idıszakra,
d) a mezıgazdasági rendeltetéső területekre.
5. § 2,3
Hatályát vesztette

A 3. §-t módosította a 9/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. május 1-jétıl
Az 5. §-t módosította a 9/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. május 1-jétıl
3 Az 5. §-t hatályon kívül helyezte a 7/2012. (V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. május 17tıl
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6. §
Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselı-testületének jelen, 15/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelete 2011. január 1. napján lép hatályba.
Bükkszentmárton, 2010. december 14.

Liktor Róbert
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes fıjegyzı

