Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011.(X.31.) önkormányzati
rendelete közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról és a nem dohányzók
védelméről
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a szabálysértésekről szóló
1999. évi LXIX. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közterületen
történő szeszesital fogyasztás korlátozásáról és a nem dohányzók védelméről az alábbiakat
rendeli el:
Értelmező rendelkezések
1.

§

A rendelet alkalmazásában:
1. Szeszesital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények, gyógyászati
jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek, és az
alacsony ( 1,2 %-nál kevesebb ) alkohol tartalmú üdítőitalok.
2. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat,
és az ingatlan nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a
közhasználatnak átadott terület részére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak
keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület
rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, járdák, terek), a pihenő és
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok), a közművek elhelyezésére
vonatkozó területek.
3. Játszótér: az a közterületen található tér amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére,
azok használatára létesítettek függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági
engedély köteles-e, vagy sem.
4. Sportcélú létesítmény: olyan szabadtéri, vagy fedett építmények, amelyek
alkalmasak sportszakmai, és infrastrukturális szempontból a kialakításuk során
meghatározott sportcélú tevékenység ellátására.
A szeszesital fogyasztás tilalma
2.

§

(1) Nádudvar város közigazgatási területén a közterületeken szeszesital fogyasztása tilos.
(2) Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás:
a) a mezőgazdasági rendeltetésű területekre
b) közterület használati engedéllyel rendelkező vendéglátóipari üzletek nyitott
fogyasztóterére
c) az önkormányzat által, vagy közreműködésével szervezett ünnepélyekre és
rendezvényekre, továbbá az év első és utolsó napjára
d) közterületen szervezett civil és zártkörű családi rendezvényekre előzetes írásos
kérelem alapján.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában említett engedélyt a polgármester adja ki.
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A dohányzás korlátozása
3. §
Tilos a dohányzás Nádudvar város közigazgatási területén található közterületi játszótereken,
és közterületi sportcélú létesítményeken, továbbá azok 5 m-es körzetében.
Szabálysértési és egyéb rendelkezések1
4. §
(1)
(2)
(3)
Záró rendelkezések
5. §
Ezen rendelet 2011. november 1-től lép hatályba.
Beke Imre sk.
polgármester
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Kalmár Erzsébet sk.
címzetes főjegyző

Hatályon kívül helyezte a 14/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. április 28-tól.
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