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1

Tisztelt Képviselő-testület!

Mind helyi önkormányzati képviselőként, mind kerületi állampolgárként fontos értéknek
tartom, hogy kerületünk a közterületi rend fenntartása szempontjából is élhető és biztonságos
maradjon, kiemelt figyelemmel a 18. életévét még be nem töltött fiatalok egészséges testi,
erkölcsi fejlődésére.
A hozzám érkező lakossági megkeresések egy jelentős része ugyanis a közterületen történő
szeszes ital fogyasztással összefüggésben fogalmazódik meg. Egyre gyakrabban vetődik fel
ugyanakkor a parkokban, a játszótereken előforduló káros, bódulatkeltésre alkalmas szerek és
anyagok fogyasztóival szembeni hatékony fellépés iránti lakossági igény is.
A szabálysértésekről, a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
(Szabs.tv.) 2012. április 15-i hatályba lépését követően megszűnt az önkormányzatok számára
a szabálysértési tényállás önkormányzati rendeletben történő szabályozási lehetősége,
ugyanakkor a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
51.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati rendeletben meghatározzon tiltott, közösségellenes magatartásokat.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat bevételét képezi.
Álláspontom szerint a T. Képviselő-testület jogalkotása ezen tárgykörben a közterületi rend
fenntartása és a normasértések hatékony szankcionálása érdekében szükséges, mind a
korábban szabálysértési tényállásként szabályozott tiltott szeszes ital fogyasztást, és - ezzel
egy tekintet alá eső - kábítószernek nem minősülő, káros, bódulatkeltésre alkalmas szerek és
anyagok kábító hatás érdekében történő alkalmazását („szipuzás”) közigazgatási bírsággal
sújtható, tiltott, közösségellenes magatartásként minősítésével. A hatályos 27/1999 (XII.15.)
számú önkormányzati rendelet szabályozása szerint a rendelet keretei között tiltott a szeszes
ital fogyasztás, azonban szankciót nem alkalmaz, így annak jelen körülmények között
visszatartó hatása nincs.
A rendelet-tervezet elfogadása hozzájárulhat továbbá a közterületeken és egyéb helyeken
tiltott, a szeszes ital fogyasztásával és az ún. szipuzással összefüggő egyéb szabályszegések és
szabálysértések (pl. köztisztasági szabálysértés, rongálás) hatékony megelőzéséhez is.
Mindezek figyelembevételével kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
tárgyalja meg, és az alábbi határozati és döntési javaslatot fogadja el.

Budapest, 2012. szeptember „ „

Zombory Miklós s.k.
képviselő
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a szeszes ital fogyasztásának és a káros, bódulatkeltésre alkalmas szer és anyag
alkalmazásának tiltott, közösségellenes magatartásként történő meghatározásáról szóló
…/2012. (...) önkormányzati rendelettervezetet egy fordulóban tárgyalja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 4.

Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata megalkotja …../2012. (……)
önkormányzati rendeletét a szeszes ital fogyasztásának és a káros, bódulatkeltésre alkalmas
szer és anyag alkalmazásának tiltott, közösségellenes magatartásként történő
meghatározásáról.
Felelős: a jegyző a rendelet kihirdetéséért
Határidő: 15 nap
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1. melléklet
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012. (...) önkormányzati rendelete
a szeszes ital fogyasztásának és a káros, bódulatkeltésre alkalmas szer és anyag
alkalmazásának tiltott, közösségellenes magatartásként történő meghatározásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4)
bekezdésében és 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) Aki – a (2) bekezdésben foglalt eseteket kivéve – szeszes italt fogyaszt Budapest Főváros
IX. kerület közigazgatási területén belül
a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló
közterületen;
b) az ügyfélforgalom számára nyitva álló önkormányzati középületben, intézményben
vagy egyéb létesítményben; vagy
c) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló
beépítetlen vagy építés, felújítás vagy bontás alatt álló ingatlanon,
tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg és ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Nem valósítja meg az (1) bekezdés szerinti tiltott, közösségellenes magatartást, aki
szeszes italt fogyaszt
a) vendéglátóipari egység teraszán, „kitelepülésében” nyitvatartási időben;
b) az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt helyeken, ha a szeszes ital fogyasztása
egyébként engedélyezett,
c) a jogszabály által előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi (ünnepi, majális, stb.)
rendezvényeken,
d) az egyéb jogszabály alapján engedélyezett, szeszes italt árusító helyeken.

2. §
Aki Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén belül káros, bódulatkeltésre
alkalmas szert vagy anyagot annak kábító hatása révén történő bódult állapot elérése
érdekében alkalmaz („szipuzik”)
a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló
közterületen;
b) az ügyfélforgalom számára nyitva álló önkormányzati középületben, intézményben
vagy egyéb létesítményben; vagy
c) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló
beépítetlen vagy építés, felújítás vagy bontás alatt álló ingatlanon,
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tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg és ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

3. §
(1) A helyszíni bírság kiszabása során hatóságként közterület-felügyelő, valamint a
Polgármesteri Hivatal, jegyző által erre feljogosított ügyintézője, a közigazgatási bírság
kiszabásával kapcsolatos eljárásban pedig a jegyző jogosult eljárni.
(2) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak, beleértve a bírság
összegének megállapításánál mérlegelendő szempontokra vonatkozó előírásokat is.

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti „A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a szeszes ital
fogyasztásának korlátozásáról közterületen és egyéb helyeken” című 27/1999. (XII.15.)
önkormányzati rendelet ezen rendelet hatályba lépése napján.

Budapest, 2012. október „ „

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Dr. Bácskai János
polgármester
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Általános indokolás
2012. április 15. napján hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, mely törvény 254. § (2)
bekezdése arra kötelezte az önkormányzatokat, hogy 2012. május 31-ig hatályon kívül
helyezzék az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseiket.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4)
bekezdése ugyanakkor felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy
önkormányzati rendeletben meghatározzon tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a
magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait.
Fentiek alapján indokolt mind a tiltott szeszes ital fogyasztás, mind a káros, bódulat keltésre
alkalmas szerek, kábító hatása révén bódult állapot elérése érdekében történő alkalmazása
(ún. „szipuzás”) tiltott, közösségellenes magatartásként való minősítése és a visszatartó hatás
érdekében az elkövetővel szemben közigazgatási bírság, mint szankció kilátásba helyezése.
Tekintettel arra, hogy fenti döntések a szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról közterületen
és egyéb helyeken 27/1999. (XII.15.) önkormányzati rendelet több pontját érintik, indokolttá
vált azok egy új rendeletben történő szabályozása.
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2. melléklet
HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
a szeszes ital fogyasztás korlátozásának és a káros, bódulatkeltésre alkalmas szerek és
anyagok alkalmazásának tiltott, közösségellenes magatartásként meghatározásáról szóló
……/2012. (…….) önkormányzati rendeletéhez

1. Társadalmi hatások
Az önkormányzat érvényt tud szerezni az önkormányzati rendeletek betartásának az új
szabálysértési törvény életbe lépését követően.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak alapján az Önkormányzat bevételei feltehetően növekedni fognak a
kiszabott bírságokkal.
3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása hozzájárulhat a közterületeken és egyéb helyeken tiltott,
a szeszes ital fogyasztásával és ezzel egy tekintet alá eső kábítószernek nem minősülő, káros
bódulatkeltésre alkalmas szerek és anyagok kábító hatás érdekében történő alkalmazásával
összefüggő egyéb szabályszegések és szabálysértések (pl. köztisztasági szabálysértés,
rongálás) megelőzéséhez is.
4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak a Hivatal adminisztrációs terheit nem növelik.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése alapján van lehetőség.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása,
követelménye az önkormányzat szempontjából nincs.
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