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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2014.(….) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

   
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200 § (1) bekezdésében  és 
……kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdése a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:  
 

1. §  
 
A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) Makó 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) az alábbi 13/A §-sal  egészül ki: 
 

„A szeszes ital fogyasztásának közterületen és egyéb helyeken történő korlátozásáról 
 
„13/A § (1) Tilos - a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a szeszes ital fogyasztása 
a) Makó Város közterületein, 
b) a lakóépületek kapualjaiban, lépcsőházaiban, 
c) a beépítetlen, bárki által megközelíthető ingatlanokon. 
 
(2) A tilalom nem terjed ki 
a) az üdülőterületekre, az erdőterületekre, a mezőgazdasági rendeltetésű területekre, 
b) közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzlet (terasz, kitelepülés) 
fogyasztóterére nyitva tartási időben, valamint a 
c) közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi rendezvényekre a rendezvény engedélyezett ideje 
alatt, továbbá az év utolsó és első napjára. 
 
(3) E § alkalmazásában szeszes ital minden olyan alkoholtartalmú ital, amely emberi fogyasztásra 
készült, különleges érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik és amelynek alkoholtartalma 2 % - 
nál (V/V) több.” 
 

2. § 
 

Az Ör. az alábbi 13/B §-sal egészül ki: 
 

„A közterület használatára vonatkozó magatartási szabályok 
 

13/B § (1) Közterületen tilos emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, 
szökőkúton gördeszkázni, görkorcsolyázni, kerékpározni, rollerezni, valamint közterületen 
másokat zavaró, zaklató módon árusítani, osztogatni vagy szolgáltatást nyújtani. 
 
(2) Aki az (1) bekezdésben foglalt szabályok bármelyikét megszegi vagy megsérti, illetve betartását 
elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A közterület-felügyelő 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 



(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
 
(4) Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.” 
 
 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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