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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
52/2004./IX. 24./ 

önkormányzati rendelete1 
 

a helyszíni bírságolás szabályozásáról egyes önkormányzati rendeletekben 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény16. §. (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 
1.§ (1) és 134. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
Az állatok tartásáról szóló – többször módosított - 3/1993. (II.05.) önkormányzati rendelet 
26.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(3) Aki e rendelet 21. § (2)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi helyszíni 
bírsággal sújtható.” 
 

2.§ 
 
A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. 
(II.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Gépjárművel a közhasználatú zöldterületre2 ráhajtani, azon parkolni tilos.” 
 

3.§ 
 
A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. 
(II.29.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) Érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező jármű közterületen történő tárolására 
legfeljebb 30 napra közterület bérleti szerződés köthető, az e rendelet 1-es számú 
mellékletében I.-es övezetként feltüntetett terület kivételével.” 
 

4.§ 
 
A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. 
(II.29.) önkormányzati rendelet 25.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„25.§ (1) Aki e rendelet 3.§(1), 6.§(2) és (4), 7.§, 9.§(3), 10-12.§, 14.§, 15.§ (1), és 17.-24. §-
ában meghatározott kötelezettségét megszegi – amennyiben más jogszabályban meghatározott 
szabálysértést nem valósít meg – szabálysértést követ el és külön törvényben3 meghatározott 
mértékig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 
 
(2) Aki e rendelet 3.§(1), 3.§(4), 6.§(2), 6.§(4), 7.§(2), 9.§ (3), 10.(2) §, 11.§(1), 11.§(3)-(5), 
12.§, 17.§(1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi helyszíni bírsággal sújtható.” 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés cc) pontja. Hatálytalan 
2005. július 1-től. 
2 A 2/1976(I.16.) ÉVM rendelet 1.§ (1) bekezdése. 
3 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 16.§. (2) bekezdése. 
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5.§ 

 
A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII.06.) önkormányzati rendelet 
18.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„18.§ (1) a zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Belterületen és helyi 
természetvédelmi területen a zöldhulladék égetése tilos.” 
 
       6.§ 
 
A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII.06.) önkormányzati rendelet 
32.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„32.§ (1) Aki az e rendelet 4. § (2)-(4); 6. §, 7. § (2); 9. § (1)-(4) és (6)-(7); 10. §, 11. § (2), 
(3); 12. § (1)-(2) és (6)-(7); 13. §; 14. §; 15. § (1) és (4); 16. §; 17. § (1)-(2) és (4); 18. §; 19. 
§ (4); 20. § (1); 21. § (1), (2), (4), (8), (9); 22. § (3), (5); 23. § (2), (3); 24. § (1), (3) és (4); 
25. § (4)-(7); 29. § (2); 30 § (2) és (6) bekezdéseit megszegi és más jogszabályban 
meghatározott szabálysértést nem valósít meg, külön jogszabályban4 meghatározott mértékig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.  
 
(2) Aki e rendelet 4.§(2)-(4); 7.§(2); 9.§(1)-(4); 10.§(1); 12. §(1)-(2); 13.§; 14.§; 15.§(4); 
16.§(2)-(4); 17.§(1)-(2) és (4); 18.§(1) és (4)-(5); 21.§(1)-(2), (4) és (8)-(9); 23.§(3) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi helyszíni bírsággal sújtható.” 
 

7.§ 
 

A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI.29.) önkormányzati 
rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15.§ Aki e rendelet 3-5.§, 6.§(1)-(3), 8.§(1) és (3), 9.§ és 10.§-ában foglalt rendelkezéseket 
megszegi - amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg – 
szabálysértést követ el és külön törvényben meghatározott mértékig terjedő pénzbírsággal, 
illetve helyszíni bírsággal sújtható.” 
 

8.§ 
 
E rendelet 2004. október 1. napján lép hatályba. 
 
Kaposvár, 2004. szeptember 16. 
 
 
 Szita Károly s.k. dr.Kéki Zoltán s.k. 
 polgármester jegyző 

                                                           
4 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény. 


