Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete
a tiltott közösségellenes magatartásokról
9/2012.(V.30.)Ör módosítása
1. §
A rendelet 10. §-a 11. §-ra módosul.
2. §
A 10. § helyébe a következő rendelkezés lép.
(1) A közterületen történő szeszesital fogyasztás akkor minősül tiltott közösségellenes
magatartásnak, ha a magatartás nem minősül szabálysértésnek vagy súlyosabb büntethető
rendelkezések hatálya alá tartozó cselekménynek.
(2) Közterületen tilos a szeszesital fogyasztás a (3), (4) és (5) bekezdésekben foglalt
esetek kivételével.
(3) Érvényes és időarányosan befizetett közterületi használati engedéllyel rendelkező
vendéglátó üzletre, annak kitelepülési területére, nyitvatartási időben.
(4) Falunapi, búcsúi és engedéllyel rendelkező rendezvényekre.
(5) December 31. napján 18.00 órától a következő év január 1. napja 06.00 óráig terjedő
időszakra.
3. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A módosítással nem érintett rendelkezések
továbbra is hatályosak.
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1. melléklet „A tiltott közösségellenes magatartásokról” szóló helyi rendelet
megalkotása tárgyú rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: egyes rendeletek végrehajtásának kikényszerítése ellehetetlenül
azáltal, hogy helyi rendeletben már nincs lehetőség szabálysértési tényállás megállapítására,
ezáltal szükséges, hogy egyes, eddig tiltott magatartásokat tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásként meghatározása lehetőséget teremt az egyes rendeletek további végrehajtására
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs
III. költségvetési hatásai: a helyi önkormányzat saját bevétele a kiszabott közigazgatási
bírság összege.
IV. környezeti következményei: az érintett területek köztisztasági helyzetének javulása
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége: a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben foglaltak betartása. A hatályon kívül
helyezés indoka, hogy az önkormányzati rendeletek összhangban legyenek a magasabb szintű
jogszabályok rendelkezéseivel. Általános szabálysértési hatóságként 2012. április 15-től a
Kormányhivatalok járnak el. Szükséges és lehetséges is, hogy egyes, eddig tiltott
magatartásokat továbbra is szankcionálni lehessen.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben foglaltak megsértése
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak

