
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
22/2009.(X.13.)  rendelete 

 
A szeszesital közterületen történı fogyasztásának korlátozásáról 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)  16. § (1) bekezdése és és az 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés 
a.) pontjára figyelemmel a közterületen történı szeszesital fogyasztás korlátozásáról a közterületek 
rendjének biztosítása, az alkoholfogyasztási szokások befolyásolása érdekében az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 
1.§ 

 
(1) A rendelet területi hatálya – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – Hajdúsámson Város 
közigazgatási területén lévı közterületekre terjed ki. 
 
(2) A rendelet személyi hatálya a város közigazgatási területén bármilyen jogcímen  tartózkodó 
természetes személyekre terjed ki. 

(3)  A rendelet hatálya nem terjed ki 

a.) a mőködési engedéllyel rendelkezı és szeszesital kimérésére jogosult vendéglátó üzletek által 
közterület igénybevételi szerzıdés alapján használt közterületekre, (pl. kerthelyiség, terasz, 
kitelepülés helye, stb.) nyitva tartásuk idıtartama alatt; 

b.) a szeszesital kimérésére is jogosító jogerıs engedéllyel közterületen szervezett alkalmi 
rendezvények területére, a rendezvény ideje alatt. 

2. § 

E rendelet alkalmazásában: 

a.) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban 
álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, ideértve a közterületnek 
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által 
megnyitott és kijelölt része, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki 
használhat.  

b.) szeszesital a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet: 15. § (1) bekezdése szerint 
„…gyógynövények gyógyászati jellegő szeszes kivonata, illetve ezek felhasználásával készült 
termék és az alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítıitalok kivételével – miden 
alkoholtartalmú ital.” 

3. § 
 

(1) Tilos szeszesital fogyasztása – az 1. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – a városi 
közterületeken. 

((22))  AAkkii   aazz  ((11))  bbeekkeezzddééssbbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ttii llaallmmaatt  mmeeggsszzeeggii ,,  sszzaabbáállyysséérr ttéésstt  kköövveett  eell ..  
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4. § 

 E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Hajdúsámson, 2009. október 1. 
 
 
           
            Kanyóné Papp Klára                                                           Andó Lászlóné 
                        jegyzı                                                                         polgármester 
 

                                                                                                 
 
E rendeletet a mai napon kihirdettem: 

 

Hajdúsámson, 2009. október 13. 

 

                                   Kanyóné Papp Klára 

                                                                             jegyzı  



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
13/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete  

a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl 
 
 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a szabálysértésekrıl, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl 2012. évi II. törvény 
254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
BEVEZETİ RÉSZ 

 
1. § 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat rendeleteiben 
szereplı szabálysértési tényállásokat hatályon kívül helyezi. 

 
 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZ İ RENDELKEZÉSEK 
 

2. § 
 

(1) Hatályát veszti a helyi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának 
szabályozásáról szóló 9/1995. (V. 9.) rendelet 10. §-a. 
 
(2) Hatályát veszti az avar és kerti hulladékok égetésérıl szóló 11/2004. (IV. 20.) rendelet 4. 
§-a. 
 
(3) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi 
közszolgáltatásról szóló 43/2004. (XII. 20.) számú rendelet 19. §-a. 
 
(4) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2005. (II. 28.) számú rendelet 26. § 
-a. 
 
(5) Hatályát veszti a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) 
rendelet 
  a) 12. § (2) bekezdése valamint 

b) 12. § (3) bekezdés elsı mondatának a „a szabálysértés jogkövetkezményein   
    túlmenıen” szövegrésze. 

  
(6) Hatályát veszti a szeszesital közterületen történı fogyasztásának korlátozásáról szóló 
22/2009. (X. 13.) rendelet 3. § (2) bekezdése. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
3. § 

(1) Jelen rendelet 2012. május 31. napján lép hatályba. 
 (2) A 2. § -ban hatályon kívül helyezett rendelkezésekbe ütközı cselekményeket az 
elkövetésük idıpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni. 

 

Hajdúsámson, 2012. május 30. 
 
 

Bagolyné Szőcs Mariann      Hamza Gábor 
   jegyzı        polgármester 
 
 

 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Hajdúsámson, 2012. május 30. 

 

Bagolyné Szőcs Mariann  
 jegyzı 
 


