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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A szabályozásnak – mivel az törvényi kötelezettség végrehajtásán alapul – 
nincsenek közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai. 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
A jogszabályalkotást törvényi előírás teszi szükségessé, elmaradása esetében 
jogellenes állapot állna fenn. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a 
Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak, az alkalmazás érdemi 
többletköltséggel nem jár. 
 
 
Újpest, 2013. november 11. 
 
 
 
 
         Dr. Tahon Róbert 
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Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2013. (III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (……) 
önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2013. (…...)  
önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  
 

1. § 
 

Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2013. (III.1.) önkormányzati 
rendelet 3. § (3) bekezdése. 
 

2. §. 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény legutóbbi módosítása megváltoztatta a 
szeszesital-fogyasztás tilalmára vonatkozó szabályokat.  

A törvény 200. §-a értelmében  „Aki a szeszes ital közterületen történő 
fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati 
rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi, szabálysértést követ el.” A 
szabálysértés miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot. 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a az 
alábbiakat tartalmazza: 
„(1) közterületen tilos szeszes italt fogyasztani. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem terjed ki: 
   a) nyitvatartási időben a közterület-használati engedéllyel rendelkező és 

szeszes ital árusítására jogosult vendéglátó üzletek területére, 
   b) szeszes ital árusítására jogosító engedéllyel szervezett rendezvények 

területére. 
(3) Aki a közterületen – ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározott 
területeket - szeszes italt fogyaszt, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.” 
 
A rendeletünk 3. § (1) és (2) bekezdése megfelel a szabálysértési törvény új 
rendelkezésének, mivel önkormányzati rendeleti szinten állapítja meg a szeszes ital 
közterületi fogyasztásának tilalmát, illetve az az alóli kivételeket. Ugyanakkor a (3) 
bekezdésben megfogalmazott közigazgatási bírság, mint alkalmazandó szankció 
már ellentétes a törvényi rendelkezéssel, mely a közterületi szeszes ital fogyasztást 
szabálysértésnek minősíti és az elkövetőkkel szemben a szabálysértési 
szankciórendszert rendeli alkalmazni. 
A fentiekre tekintettel – annak törvényi rendelkezésbe való ütközése miatt – 
hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdését. 
 
 
 
 
 


