Dunabogdány Község Önkormányzata 16 /2009/XII 31/
rendelete
a közterületek rendjének helyi védelmérıl és a helyi
közbiztonság erısítésérıl
A rendelet célja
Dunabogdány Község Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a gyermekek értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlıdésének biztosítását, az egészséges felnevelkedéshez, veszélyeztetettségük
megelızéséhez való jogukat és a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı egyes helyzetek kialakulásának
elhárítását.
A fenti célok elérése érdekében Dunabogdány Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A § (2) bekezdése és a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdésében meghatározott azon
kötelezettségére, miszerint feladata a közterületek fenntartása és a közbiztonság helyi feladatairól való
gondoskodás – a helyi sajátosságokra is tekintettel - az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet szabályait alkalmazni kell Dunabogdány község közigazgatási területén minden 14.
életévét be nem töltött és minden 14.-16. életév közötti személy érdekében.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Dunabogdány község közigazgatási területén mőködı valamennyi
vendéglátó-ipari tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági
társaság és egyéni vállalkozó, valamint alkoholt és dohányterméket is árusító üzlet
intézkedésre jogosult tulajdonosára, üzemeltetıjére és alkalmazottjára.
A gyermekek védelmének egyes szabályai
2.§
(1) Dunabogdány község közigazgatási területén, közterületen 22 – 05 óra közötti idıszakban a 14.
életévét be nem töltött személyek, 24 – 05 óra közötti idıszakban a 14.- 16. életév közötti személyek
– veszélyeztetettségük megelızése érdekében – felügyeletet ellátó nagykorú személy kísérete nélkül
nem tartózkodhatnak.
(2) Dunabogdány község közigazgatási területén mőködı vendéglátóhelyen, valamint üzletben 22 05 óra közötti idıszakban a 14. életévet be nem töltött személyek, 24 - 05 óra közötti idıszakban a
14. - 16. életév közötti személyek – veszélyeztetettségük megelızése érdekében – felügyeletet ellátó
nagykorú személy kísérete nélkül nem tartózkodhatnak.
(3) Az életkor ellenırzése érdekében a már vendéglátóhelyen, vagy üzletben tartózkodó, vagy oda
belépni kívánó személy a vendéglátóhely jelenlévı tulajdonosa / üzemeltetıje/ vagy alkalmazottjának
22 óra után köteles felmutatni személyazonossága igazolására alkalmas, érvényes okmányát. /
személyi igazolvány, kártya formátumú vezetıi engedély vagy útlevél /
(4) Az okmány felmutatásának megtagadása esetén a vendéget távozásra kell felszólítani vagy nem
szabad a vendéglátóhelyre vagy üzletbe beengedni.
Amennyiben a felszólításnak a vendég nem tesz eleget a vendéglátóhely, vagy üzlet jelenlévı
tulajdonosa /üzemeltetıje / vagy alkalmazottja a rendırség segítségét kérheti.
3.§
A vendéglátóhely vagy üzlet tulajdonosa / üzemeltetıje / a 2. § /2/ bekezdésében meghatározott
korlátozó rendelkezésekrıl a vendéglátóegységben, illetve üzletben jól látható helyen tájékoztató

táblát köteles elhelyezni.
Szabálysértési rendelkezések1
4.§
(1)-(4)

5.§
(1)-(2)
Értelmezı rendelkezések
6.§
E rendelet alkalmazásában:
a.) közterület: önkormányzati, állami vagy magántulajdonban lévı bel- és külterületi földrészletek,
illetıleg építmények (vendéglátóhelyek, üzletek) közhasználatra átadott része. Közhasználatra
átadott rész: minden olyan terület, amelyet a lakosság vagy annak egy meghatározott része
korlátozás nélkül, szabadon használ, vagy használhat.
b.) felügyeletet ellátó személy: az a nagykorú személy, aki a kiskorú törvényes képviselıje vagy a
törvényes képviselı megbízottja, továbbá aki a kiskorúnak a felügyeletét ( kíséretét ) ellátja a
kulturális, sport, mővészeti tevékenység és oktató-nevelımunka során.
c.) vendéglátóhely, illetve üzlet: az üzletek mőködésének rendjérıl, valamint az egyes üzlet nélkül
folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló, 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet 3. számú mellékletének 1. pontjában felsorolt üzletek a dohányterméket árusító
üzletek, valamint a 6.számú mellékletben felsorolt vendéglátóhelyek.
d.) életév: az adott naptári évben betöltött, illetve az igazoltatáskor betöltött életév.
e.) törvényes képviselı: a Családjogi törvényben, a Gyermekvédelmi törvényben meghatározottak
szerint a kiskorú törvényes képviseletét ellátó személy.
7.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követıen indult ügyekben
kell alkalmazni.

Dunabogdány, 2009. december 11

Schuszter József
polgármester

Dr. Kálmán József
jegyzı

A rendelet kihirdetésre került:
2009. december 31.
Dr. Kálmán József
jegyzı
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Hatályon kívül helyezte 8/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. május 31-tıl.

