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Zamárdi Város Önkormányzatának 
3/2012. (I.24.) számú önkormányzati rendelete 

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról 
(Egységes szerkezetben)  

 
 

*Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk /1/ bekezdés a.) 
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 13. §-ában, és a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. év II. törvény 200. §. (1) bekezdésében foglalt meghatározott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1. §.* 

 
(1) A rendelet területi hatálya Zamárdi Város Önkormányzata közigazgatási területére 
terjed ki. 
(2) A rendeletet a város közigazgatási területén bármilyen jogcímen tartózkodó természetes 
személyre alkalmazni kell. 
 

Értelmező rendelkezések 
2. §.* 

E rendelet alkalmazásában 
a.) közterület: minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló 
terület, melyet rendeltetésének megfelelően 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 (különösen bevásárló központok, áruházak nyílt parkolóhelyei, benzinkutak területe, 
stb.). 
b) szeszes ital: a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával 
készült termékek és az alacsony (1,2 %-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden 
alkoholtartalmú ital. 
 

Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabályai 
3. §.* 

 
(1) Az alábbi közterületeken, és intézmények területén (részletezve az 1. számú mellékletben) tilos a 
szeszes ital fogyasztása, a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével: 
a) oktatási, nevelési, egészségügyi, kulturális, sport, egyházi intézmények területén, és a hozzájuk 
kapcsolódó közterületek intézmény előtti részén, 
b) Zamárdi város összes játszóterén, 
c) Köztemetők területén, 
d) Malsch park, Szabadság tér, 
e)*élelmiszert árusító üzletek bejáratától számított 20 méteres sugarú körzetben, kivéve ezen 
területen belüli vendéglátó egységeket és közterületi üzleti előkerteket. 
(2)* A szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki: 
a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységre, annak előkertje, 
kitelepülése területére, nyitvatartási időben,  
b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területére, a rendezvény ideje 
alatt (Balaton Sound fesztivál, Utcafesztivál, stb.), 
c) a mezőgazdasági rendeltetésű területekre, 
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d) minden év december 31-én 18.00 órától következő év január 1-jén 8.00 óráig terjedő időszakra 
(szilveszter), 
e) Zamárdi, Balaton-part szabadstrand területe, 
f) a közforgalom számára a tulajdonos, használó, bérlő által megnyitott és kijelölt magánterület, 
g)* Zamárdi város utcái, útjai, járdái, parkok, kivéve az (1) bekezdés e) pontját, 
h) Zamárdi város külterülete. 
 

Szankciók 
3/A.§* 

 
Jelen rendeletben foglalt szabályok megsértése esetén az alkalmazható szankciókról, a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. tv. rendelkezik. 
 
 

Záró rendelkezések 
4. §.* 

 
(1) E rendelet a 2012. február 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésétől – az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján – a jegyző 
gondoskodik. 
(3)  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról, az Európai Parlament és Tanács vonatkozó EK 
irányelveknek történő megfelelést szolgálja,  
 
Zamárdi, 2012. január 23. 
 
 
Csákovics Gyula        Dr. Dudás Anita 
   polgármester                  jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
Zamárdi, 2012. január 24.  
 
            Dr. Dudás Anita 
           jegyző      
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1. számú melléklet 

 
 

 A B 

 Szeszesital fogyasztási tilalom alá eső közterületek Hrsz 

 Játszóterek: 2427 

1. Dobó István utca 2536/62 

2. Rétföldi utca 2167 

3. Batthyány park 984 

4. Malsch park 2036/16 

5. Kossuth Lajos utca vége 3270/15 

6. Bácskai utca vége 110/7 

7. Rózsa tér 3441/13 

8. Harcsa utca 2055/15 

 Mauro étterem mögötti volt fizetős strand  1514/2 

 Klapka utca  3286/1 

 Zöldfa utca 1502/6 

 Táncsics utca  

 Oktatási, nevelési intézmények: 3018 

9. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda 2319/1, 2319/2 

10. Zamárdi Általános Iskola  1679 

11.* Törölve ------- 

 Egészségügyi intézmények:  

12. I. számú háziorvosi rendelő 2342 

13. II. számú háziorvosi rendelő 2342 

14.  Fogorvosi rendelő 2342 

15. Védőnői Szolgálat, Gyógyszertár 2342, 2160 

 Sport és kulturális intézmények:  

16. Zamárdi Általános Iskola sportcsarnok, műfüves pálya 2319/1, 2319/2 

17. Városi Tourinform Iroda és Közösségi Ház 2083 

 Egyházi intézmények:  

18. Római Katolikus Egyház templom 2466 

19. Római Katolikus Egyház kápolna 2098 

20.  Református Egyház ingatlana 2292 

21. Evangélikus Egyház ingatlana 2012 

 Köztemetők:  

22. Újtemető 052/3 

23. Központi régi temető 2459 

24. Szántódpusztai temető 0134/2 

25. Újsori temető, kegyeleti park (lezárt) 2572 

26. Tóközpusztai temető, kegyeleti park (lezárt) 015/29 

   

27 Malsch park 984 

28 Szabadság tér 
 

2223 

 


