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Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 22.) önkormányzati 
rendelete 

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el: 

1. § 

Jelen rendelet hatálya Telki község közigazgatási területére terjed ki. 

2. § 

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszesital fogyasztása a rendelet hatálya alá 
tartozó valamennyi közterületen. 

(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól: 
a)  érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységek nyitvatartási 

időben, 
b) Telki Önkormányzat éves rendezvénytervében szereplő rendezvények, valamint a közterület-

használati engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvény területe a rendezvény időtartama alatt és 
c) minden év első és utolsó napja. 

3. § 

Jelen rendelet alkalmazása szempontjából: 
a) Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek 
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által 
megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki 
használhat. 

b) Szeszes ital: 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. 

4. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 
5/2018 (III.29.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés c) pontjában a „fogyaszt vagy azt árusítja” 
szövegrész helyébe az „árusít” szöveg lép. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás 

A Rendelet megalkotása a közterületi szeszesital-fogyasztás tilalmának kimondásával biztosítja a 
magatartással szembeni hatékonyabb fellépést, mely biztosítja a közterületek biztonságának, 
tisztaságának javulását. Erre tekintettel szükséges megalkotni a közterületen történő szeszesital 
fogyasztás szabályairól szóló rendeletet. 

Részletes indokolás 

Az 1–5. §-hoz  

1. § A Rendelet területi hatályát határozza meg. 

2. § A rendelet által tiltott magatartást határozza meg, illetve az ez alóli kivételek körét. 

3. § A rendelet szempontjából kiemelten fontos fogalmak (közterület és szeszes ital) meghatározása 
útján teszi egyértelművé a jogalkalmazást. 

4. § Kettős szankcionálás elkerülése érdekében hatályon kívül helyezi az alkohol fogyasztás közösség 
ellenes magatartásként értékelését. 

5.§ A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg, hogy mely időponttól tiltott a 
közterületen történő alkoholfogyasztás. 


