
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

6/2011. (II.23.) önkormányzati rendelete   

 

a közterületen történő szeszesital fogyasztás és dohányzás rendjéről 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § 

(1) bekezdése és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdése 

alapján, a közterületen történő szeszesital fogyasztás és dohányzás szabályozására a 

következőket rendeli el: 

 

A szeszesital fogyasztás szabályai 

 

1. § 

 

(1) Tilos a szeszesital fogyasztása Mezőkövesd Város közterületein, különösen  

a)
 
az élelmiszereket, italokat, élvezeti és közszükségleti cikkeket árusító üzletek, vendég-

látóipari egységek előtti, valamint ezek környékén lévő közterületeken, 

b) a közönség számára nyitva álló épületekben, illetve ezen épületek olyan helyiségeiben, 

ahol a szeszesital értékesítése nem engedélyezett, 

c) a városi közforgalmú járműveken, 

d) a lakóépületek kapualjaiban, lépcsőházakban, valamint a nem magántulajdonú 

beépítetlen és bárki által megközelíthető ingatlanokon, 

e) közparkokban és játszótereken. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik: 

a) a hőfürdő területére és az üdülőterületre, 

b) a mezőgazdasági rendeltetésű területekre, 

c) a piacok területén engedéllyel rendelkező, nem mobil vendéglátó egységekre, 

d) az érvényes közterület-használati engedély birtokában ideiglenes vendéglátóipari 

előkertként hasznosított közterületekre, 

e) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek 

közvetlen környékére,  

f) minden év december 31-én 20.00 órától következő év január 1-jén 6.00 óráig terjedő 

időszakra (szilveszter). 

  

A dohányzás szabályai 

 

2. § 

 

(1) Tilos a dohányzás: 

a.) oktatási, kulturális, közművelődési, egészségügyi, szociális, valamint gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek főbejáratától számított tíz méteres távolságon 

belül, 

b.) az a) pontban megjelölt épület esetében a járdát szegélyező, részben vagy egészben 

növényzettel borított zöldsávban. 



c.) és d.) valamint a (2) 
1
 (hatályon kívül helyezve) 

 

 

Szabálysértés 

3. § hatályon kívül helyezve 
2
 

 

Tájékoztatás 

 

4. § 

 

(1) A dohányzás tilalmára figyelmeztető jelzések elhelyezéséről az önkormányzat jegyzője 

gondoskodik. 
 

Záró rendelkezések 

 

5. § 

 

(1) Jelen rendelet 2011. június 01. napján lép hatályba. 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mezőkövesd Város Önkormányzatának 9/2007.(III.1.) 

ÖK számú rendelete.  

 

Dr. Kovács András sk.     Dr. Fekete Zoltán sk. 

   aljegyző            polgármester  
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