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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
3/2011.(IV.04.)Önkormányzati rendelete

A Közterületen történı szeszes ital fogyasztás tilalmáról

A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény
16. § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás álapján az alábbi rendeletet alkotja:
a rendelet hatálya Bér község közigazgatási területén lévı közterületeken történı szeszesital
fogyasztás tilalmára terjed ki.

Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bér, 2011. április 4.

------------------------------Hegedős Tiborné
körjegyzı

Általános és értelmezı rendelkezések
1. §.
/1/ E rendelet alkalmazása szempontjából közterület:
a) az ingatlan nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi számmutatójában közterületként (pld.
közút, járda, tér, közpark, buszmegálló, stb.) nyilvántartott belterületi földrészlet
közhasználatra átadott része.
/2/ A rendelet elıírásait kell alkalmazni közterületre nézı épületfal, kerítés igénybevétele
esetén is.
/3/ Bér település valamennyi közterületén a szeszes ital fogyasztás TILOS!
/4/ A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) különbözı szeszesital kimérésére jogosult vendéglátó ipari üzletek, különféle
rendezvények (pld. vásárok, ünnepnapok, stb.) alkalmából – ezek engedélyben foglalt
helyszíneire – történı kitelepüléseire,
b) azokra az engedélyekre, melyek a közterület használatáról szól jogszabályok alapján
vendéglátó-ipari elıkertre (teraszra) vonatkoznak, azonban a vendéglátó-ipari elıkertre
(teraszra) engedélyezett közterület használat igénybevételére kiadott engedélyt az
engedélyezı hatóság visszavonhatja, amennyiben az egység vendégkörének magatartása
sérti a közízlést, illetve a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát és az üzemeltetı az
engedélyezı hatóság felhívására a zavaró körülményt nem szünteti meg.
2. §
/1/ Szabálysértést követ el, aki a közterületen szeszesitalt fogyaszt.
/2/ Aki a rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakat megsérti, ellene szabálysértési eljárás
indítható és többször is kiszabható 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
/3/ A szabálysértési eljárás lefolytatására általában az elkövetı állandó lakóhelye szerint
illetékes elsıfokú szabálysértési hatóság – községi, városi, megyei jogú városi, fıvárosi,
kerületi jegyzı (a továbbiakban : elsıfokú szabálysértési hatóság) – jogosult.
/4/ Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, az elkövetı tartózkodási
helye, munkahelye vagy az elkövetés helye szerinti illetékes elsıfokú szabálysértési hatóság
is eljárhat.
Hatályba léptetı rendelkezés
3. §
/ 1/ Ez a rendelet 2011. április 4-én kihirdetése napján lép hatályba.
Bér, 2011. március 25.

---------------------Matics János
polgármester

------------------------Hegedős Tiborné
jegyzı

