Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a nemdohányzó közterületek kijelöléséről
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
Jelen rendelet célja a dohánytermékek közterületen történő fogyasztásának szabályozásával védelmet nyújtson a nem
dohányzók, továbbá életkoruk, egészségi állapotuk miatt fokozott védelmet igénylő természetes személyek részére a
passzív dohányzás káros hatásával szemben, továbbá meghatározza a közterületen történő dohányzás rendjét.
2. §
(1) A rendelet alkalmazásában dohánytermék a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. § a) pontjában
meghatározott fogalom.
(2) A rendelet alkalmazásában dohányzás a Tv. 1. § b) pontja szerinti magatartás.
(3) A rendelet területi hatálya Baja város közigazgatási területének közterületeire és köztemetőinek területére
terjed ki.
(4) A rendelet személyi hatálya a (3) bekezdésben meghatározott területen tartózkodó természetes személyekre
vonatkozik.
2. A dohányzással kapcsolatos tilalmak
3. §
Nem lehet dohányozni
a) a köztemetők teljes területén, és azok bejáratától számított 5 méteres körzeten belül,
b) vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejáratától számított 5 méteres körzeten belül,
c) a Déri-kert teljes területén, és a bejárataitól számított 5 méteres távolságon belül,
d) az Aradi Vértanúk Emlékhelye teljes területén,
e) a dohányzásra kijelölt területek kivételével a fürdőhellyé történő kijelölés időtartama alatt a Kamarás-Duna
(Sugovica) kijelölt fürdőhelyein,
f) 1 a Ferenciek terén,
g) 2 a Jávor Ferenc parkban,
h) 3 a Tóth Kálmán utca és a Petőfi Sándor utca sarkán található parkoló teljes területén (Baja belterület, 643
hrsz.)
3. Záró rendelkezés
4. §
Jelen rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.
Zsigó Róbert
polgármester

dr. Gyenes Gabriella
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2012. április 27. napján.
dr. Gyenes Gabriella
jegyző
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Megállapította a 23/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2012. szeptember 1-től.
Megállapította a 23/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2012. szeptember 1-től.
Megállapította a 19/2014. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014.november 5-től.
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