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גָאו׳ איצט לעגאל אלס  -גאווערנער האוקול אנאנסירט פארקויף פון אלקאהאלישע געטראנקען ׳טו

       בודזשעט 2023יאר -טייל פון פינאנץ
       

גָאו׳ אויף צו טרונקען נישט -לעגיסלאציע אויטאריזירט פארקויפן אלקאהאלישע געטראנקען ׳טו
      אויפ׳ן פלאץ אויף דריי יאר

       
בודזשעט שאפט א צייטווייליגע סטעיט קאמיסיע אויף איבערצוקוקן רעפארמען צו מאדערניזירן די  

     אלקאהאלישע געטראנקען געזעץ אין ניו יארק סטעיט
       
       

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז לעגיסלאציע צו ערלויבן ארויסצונעמען געטראנקען איז  
גָאו געטראנקען זענען געווען  -סטעיט בודזשעט. טו 2023יאר -אריין אין געזעץ אלס טייל פון דעם פינאנץ

-טן דורכאויס דער קָאווידוויכטיגער איינקונפט שטראם פאר ניו יארק׳ס ּבַארס און רעסטוראנ-א קריטיש
פאנדעמיע, און געהאלפן פילע קלענערע ביזנעסער לענגאויס דעם סטעיט צו באצאלן זייער רענט   19

די לעגיסלאציע ערלויבט, פאר א צייט אפשניט פון דריי יאר, פאר בַארס און   אדער מָארטגעדזש.
אויף צו טרונקען נישט אויפ׳ן   רעסטוראנטן צו פארקויפן אלקאהאלישע געטראנקען אויף ארויסנעמען

    פלאץ אונטער פאסיגע באגרעניצונגען. 
  

פריינטליכקייט אינדוסטריע איז פון ערשטן ראנק, אןו דורך -פארוויילונג און גאסט -״ניו יארק׳ס נאכט 
ערלויבן דאס פארקויפן געטראנקען אויף ארויסצונעמען וועלן מיר פארזעצן ווייטער צו שטיצן דער  

״לחיים צו סיי  האט גאווערנער האוקול געזאגט.יע׳ס ערהוילונג נאך דער פאנדעמיע,״ אינדוסטר
קוזינס און סיי סּפיקער היעסטי פאר זייער הילף אין מאכן די ענדערונג, -מאיאריטעט פירער סטוערט 

זיי צו   מיטל-פריינטליכקייט אינדוסטריע און וועט זיין א לעבנס-וועלכע וועט טרייבן ביזנעס פאר די גאסט 
  העלפן זיך אומקערן נאך שטערקער ווי פריער,״

  
די נייע ּפָאליסי אדרעסירט די זארגן פון קלענערע ביזנעסער וועלכע פארמאגן אפערירן בראנפן  

געשעפטן דורך פארבאטן דאס פארקויפן באטלעך און פארלאנגען עסן באשטעלונגען און פארשלאסענע  
פון פובליק טרונקען אדרעסירט דורך קלאר מאכן דעם געזעץ אז אלע  שאכטלען. אין צוגאב ווערן זארגן 

שאכטלען אויף ארויסצונעמען מוזן נאכפאלגן מוניציפאלע אפענע שאכטל געזעצן. דער איינגעפירטער  
בודזשעט רופט אויך פאר א גרונטליכע איבערזיכט אויף אלע אלקאהאל און געטראנקען קאנטראל  

יכט קאמיסיע צו באריכטן אויף רעקאמענדירטע פארבעסערונגען פאר  געזעצן און שאפט אן איבערז 
    ביזנעסער און קאנסומענטן.

         
די לעגיסלאציע ענדערט די אלקאהאלישע געטראנקען קאנטראל געזעץ צו אויטאריזירן רעסטוראנטן און  

לאץ אויך צו קענען  בַארס גע׳לייסענס׳ט צו פארקויפן בראנפן אדער וויין אויף צו טרונקען אויפ׳ן פ
פארקויפן פאר טרונקען נישט אויפ׳ן פלאץ. די לעגיסלאציע, וועלכע פארבאט פארקויפן באטלעך,  

גָאו׳ מיט א באשטעלונג פון א סובסטאנציעלע עסנווארג  -ערלויבט דאס פארקויפן געטראנקען ׳טּו



א פארזיגלטע שאכטל  פראדוקט, מיט׳ן באדינג אז דער אלקאהאלישע געטראנק ווערט פארקויפט אין 
און פארקויפט במשך די קאונטי פארשליסונג שעה׳ן אין קראפט וואו דער ביזנעס אפערירט. אין צוגאב  

וועט דער גע׳לייסענס׳טער, אדער דער אגענט אדער ארבעטער פון דעם גע׳לייסענס׳טער, וואס מאכט די  
און פאר׳ן   IDאנסומענט האט א גילטיגע דעליווערי אויך זיין פאראנטווארטליך אויף פארזיכערן אז דער ק 

       פעסטשטעלן דעם קאנסומענט׳ס אידענטיטעט און עלטער בשעת׳ן דעליווער׳ן.
     

סטעיט בודזשעט שאפט אויך די קאמיסיע צו שטודירן רעפארעם פון דער   2023יאר -דער פינאנץ
אלקאהאלישע געטראנקען קאנטראל געזעץ, א צייטווייליגע סטעיט קאמיסיע באאויפטראגט מיט  

אנאליזירן און מאכן רעקאמענדאציעס צו מאדערניזירן און איינפאכער מאכן די סטעיט׳ס אלקאהאל  
די קאמיסיע וועט אדרעסירן נושאים אריינגערעכנט אבער נישט   און רעגולאציעס.געזעצן 

      אויסשליסליך:
  
   די אינדוסטריע׳ס עקאנאמישע אימפאקט אויפ׳ן סטעיט;  -
מיטלען צו פארשנעלערן לייסענס אפליקאציע  -שטיצע SLAענדערונגען אין דעם געזעץ און / אדער    -

    פראצעסירן;
    ן צו אדרעסירן מינדעריעריגע טרונקען; אוןגעזעצ     -
אינדוסטריע רעפארם און מאדערניזאציע פארשלאגן ווי געשטימט דורך אינדוסטריע       -

     סטעיקהָאלדער 
       

מיטגלידער, אריינגערעכנט דער פארזיצער פון דער סטעיט   21די דאזיגע קאמיסיע וועט באשטיין פון 
ער וועט סערווירן אלס פארזיצער פון דער קאמיסיע, דער קאמיסיאנער פון  ליקּור אויטאריטעט, וועלכ 

דעם דעפארטמענט פון שטייער און פינאנץ אדער זייערע פארשטייער, דער סופעראינטענדענט פון די  
סטעיט פאליציי אדער זייערע פארשטייער, דער דירעקטאר פון די דיוויזיע פון דעם בודזשעט אדער  

דער הויפט עקזעקיוטיוו באאמטער פון דעם ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אדער   זייער פארשטייער,
מיטגלידער באשטימט דורך דער גאווערנער און לעגיסלאטור. א באריכט   16זייער פארשטייער, און נאך 

     .2023, 1פון דער קאמיסיע זאל ארויסגעגעבן ווערן נישט שפעטער ווי מאי 
         

שכל׳דיגע  -סטעיט בודזשעט אויך אנטהאלטן א צאל פשוט  2023יאר -ער פינאנץאין צוגאב טוט ד
     געזעץ, אריינגערעכנט:  ABCענדערונגען צו מאדערניזירן דעם 

   
    ערלויבן פאר בראנפן געשעפטן צו זיין אפן קריסטמעס בייטאג, אויב ווילן זיי;       -
ווי צ.ב.ש. וועטעראנען פון אויסלענדישע קריגן און   ערלויבן פאר וועטעראנען ארגאניזאציעס,       -

אמעריקאנער לעגיאן פאסטנס, זיך צו פארשאפן לייסענסער ווען א פאליציי באאמטער דינט אלס א 
      באאמטער פון דער ארגאניזאציע; 

טי  ערלויבן אפליקאנטן צוצושטעלן געפאדערט נאטיצן צו זייערע מוניציפאליטעט אדער קאמיוני       -
בָאורד דורך אימעיל, אויב די מוניציפאליטעט אדער קאמיוניטי בָאורד נעמט אן נאטיצן אויף דעם אופן;  

    און
ערלויבן פאר פַארם פראדוצירער מער בייגזאמקייט דורך ערלויבן עסן טרָאקס אדער אנדערע         -

    אזעלכע ביזנעסער צו אפערירן אויף זייער ארט.
   

###      
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