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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
19/2005. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelete1 
 

egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek módosításáról 
 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 
1. § (1), illetve 16. § (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az 
utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről szóló többször módosított 
10/1991. (V. 20.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„12. § Aki e rendelet 7.§, 10.§ (5), 11.§ (1) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
megszegi, szabálysértést követ el és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal, illetve 500 
forinttól 10 ezer forintig terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható.” 
 

2. § 
 

A város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló többször módosított 
16/1991. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„12/A. § Szabálysértést követ el és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal, illetve 500 
forinttól 10 ezer forintig terjedő összegű helyszíni bírsággal  sújtható, aki a város jelképeit 
engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja.” 
 

3. § 
 

A Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló többször módosított 53/1993. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„39. § Aki e rendelet 5. §. (2), 11. §., 13 - 15. §-ában; 17 - 18. §-ában; 22. §. (2) 
bekezdésében, 24-25. §-ában foglalt rendelkezéseket megszegi - amennyiben más 
jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg - szabálysértést követ el és 30 
ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal, illetve 500 forinttól 10 ezer forintig terjedő 
összegű helyszíni bírsággal sújtható.” 
 

4. § 
 

A parlagfű terjedésének visszaszorításáról szóló a 9/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelettel 
módosított 31/1994. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„6. § (1) Aki e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi 
szabálysértést követ el és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal, illetve 500 forinttól 
10 ezer forintig terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható.” 
                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 30.§ (2) aa) pontja.  

  Hatálytalan 2005. július 1-től. 
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5. § 
 

A helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 38/1995. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Aki e rendelet 11. §. és 13. §. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, 
szabálysértést követ el és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható.” 
 

6. § 
 
A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról 
szóló a 9/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 40/1996. (IX. 19.) 
önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. § Aki e rendelet 1. § (2)-(5), 2. § (3) és 3. §-ban meghatározott kötelezettségét megszegi 
szabálysértést követ el és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal, illetve 500 forinttól 
10 ezer forintig terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható.” 
 

7. § 
 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 
1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„20. § Aki e rendelet 17.§-ában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ 
el és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható.” 
 

8. § 
 

A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló többször módosított 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10. § Aki e rendelet 5.§, 6.§. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, 
szabálysértést követ el és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal, illetve 500 forinttól 
10 ezer forintig terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható.” 
 

9. § 
 

A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 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 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal, illetve 500 forinttól 
10 ezer forintig terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható.” 
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10. § 
 

Kaposvár, 48-as Ifjúság u. – Tallián Gy. u. – Hunyadi J. u. részletes szabályozási terve helyi 
építési szabályzatáról szóló 37/1999. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Aki e rendelet 1.§. (2)-(3), 2.§. (4), 3.§ - 5.§., 6.§. (2), 7.§. (2), 8.§., 9.§. (2)-(8), 11.§. (2) 
és (3) bekezdés előírásait megszegi – amennyiben más jogszabályban meghatározott 
szabálysértést nem valósít meg – szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű 
pénzbírsággal sújtható.” 

11. § 
 
A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször 
módosított 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„25. § (1) Aki e rendelet 7.§, 11. § (2)-(5), 12.§ és 17-24/A. §-ában meghatározott 
rendelkezéseket megszegi – amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem 
valósít meg – szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal 
sújtható. 
 
(2) Aki e rendelet 7.§(2), 11.§(3)-(5), 12.§, 17.§(1), 24/A.§-aiban foglalt rendelkezéseket 
megszegi 500 forinttól 10 ezer forintig terjedő összegű helyszíni bírsággal sújtható.” 

 
12. § 

 
A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 8/2000. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-
a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § Aki e rendelet 5. §-ában foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el és 30 ezer forintig 
terjedő összegű pénzbírsággal sújtható.” 
 

13. § 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló többször módosított 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„17. § Aki e rendelet 2.§ (1)-(2),(4)-(7);3.§ (1),(5);4.§ (1)-(2);5.§ (5); 7.§ (4)-(10); 12.§ (1)-
(5); 13.§ (2)-(4) bekezdésekben és a 14.§ - 16.§-ban foglalat rendelkezéseket megszegi – 
amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg -szabálysértést 
követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható.” 
 

14. § 
 

„Kaposvár város Általános Rendezési Terv korszerűsítés terület-felhasználási és szabályozási 
terve” módosításáról szóló többször módosított 25 /2000. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 
23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„23. § Aki e rendelet 1. §. (2) - (5), 3-11. §., 13-19. §-aiban foglalt rendelkezéseket megszegi - 
amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg - 
szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható.” 
 

15. § 
 

Kaposvár – Kaposfüred észak-keleti városrész helyi építési szabályzatáról szóló 32/2000 (X. 
24.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„14. § Aki e rendelet 4. § - 13. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi - amennyiben más 
jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg - szabálysértést követ el, és 30 
ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható.” 
 

16. § 
 

A Kaposvár, Kisgáti városrész II. ütem szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 
szóló a 10/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 33 /2000. (X. 24.) 
önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13. § Aki e rendelet 1. § (2) - (4) bekezdéseiben, valamint a 4-9 §-aiban foglalt 
rendelkezéseit megszegi – amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem 
valósít meg – szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal 
sújtható.” 
 

17. § 
 

Kaposvár, Ipari Park, keleti iparterület szabályozási tervéről szóló 34/2000. (X. 24.) 
önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„14. § Aki e rendelet 1. § (2), 2. § (1), (2), (5), (6), 4. § - 10. §, 12 § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket megszegi - amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem 
valósít meg - szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal 
sújtható.” 

 
18. § 

 
Kaposvár, Cukorgyár és környéke szabályozási terve helyi építési szabályrendeletéről szóló 
45 /2000. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„22. § Aki e rendeletben 1. § (2), 2. § (1), (4), (5), 4. § - 13. § 15. § (2) bekezdésében 
foglaltakat megszegi - amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem 
valósít meg - szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal 
sújtható.” 
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19. § 
 

Kaposvár, Kecelhegyi lakóterület szabályozási terve helyi építési szabályrendeletéről szóló 
14/2001.(IV. 5.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„30. § Aki e rendeletben 1. § (2), 2. § (2), (3), 3. § (1), 6. §, - 24. §, 25. § (2) bekezdésében 
foglaltakat megszegi - amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem 
valósít meg - szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal 
sújtható.” 
 

20. § 
 

A Kaposvár, Vár u. - Vásártéri út - Bereczk S. u. - Malomárok által határolt tömb 
szabályozási terve helyi építési szabályrendeletéről szóló a 29/2004. (IV. 30.) önkormányzati 
rendelettel módosított 19/2001. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„13. § Aki e rendelet 1. § (3); (4); 5. § - 8. §; 9. § (2) bekezdésben foglaltakat megszegi - 
amennyiben más jogszabálysértést nem valósít meg - szabálysértést követ el, és 30 ezer 
forintig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható.” 
 

21. § 
 

A Kaposvár Teleki u. - Noszlopy G. u. - Budai Nagy A. utca által határolt tömb szabályozási 
tervéről szóló a 61/2001. (XII. 10.) önkormányzati rendelettel módosított 25/2001.  (VI. 8.) 
önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. § Aki e rendelet 1.§ (1), (2) bekezdés, 2.§ (1) bekezdés 3.§, 5. § - 14.§-ban foglalt 
rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű 
pénzbírsággal sújtható.” 
 

22. § 
 

Kaposvár, Damjanich u. - Szt. Imre utcai tömb szabályozási tervéről szóló 34/2001. (IX. 28.) 
önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„12. § Aki e rendelet 1. §. (2)-(4) bekezdéseiben, a 3. § - 6. §-okban foglaltakat megszegi - 
amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg - 
szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható.” 
 

23. § 
 

Kaposvár, Berzsenyi utca TESCO tömb szabályozási terve helyi építési szabályrendeletéről 
szóló 36/2001. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„18. § Aki e rendelet 1. § (2), 2. § (2)-(4), 3. § (1), 5. § - 12. § és 13. § (2) bekezdésében 
foglaltakat megszegi – amennyiben más jogszabályokban meghatározott szabálysértést nem 
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valósít meg – szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal 
sújtható.” 
 

24. § 
 

A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló többször módosított 54/2001. (XII. 6.) 
önkormányzati rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„32. § (1) Aki 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, 30 ezer forintig terjedő összegű 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 500 forinttól 10 ezer forintig terjedő összegű 
helyszíni bírsággal sújtható.” 
 

25. § 
 

A „Kaposvár Izzó utca, északi iparterület szabályozási terve” előírásairól szóló 7/2002. (VI. 
7.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. § Aki e rendelet 1. §. (2), 2. § (2),(3), 3 §. (2), 5. §.-12 §-ában foglaltakat megszegi – 
amennyiben más jogszabályokban meghatározott szabálysértést nem valósít meg – 
szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható.” 

 
26. § 

 
"Kaposvár ZÖLDFOK RT telephely és környéke" helyi építési szabályzatáról szóló 8/2002 
(VI. 7.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„20. § Aki e rendelet 1. §. (2), 5. §. (6), 6. § (1)-(2), 8. §. (4)-(6), 10. §. (6) és 13. §. (2) 
bekezdésben foglaltakat megszegi - amennyiben más jogszabályban meghatározott 
szabálysértést nem valósít meg - szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű 
pénzbírsággal sújtható.” 
 

27. § 
 

"Kaposvár, volt Füredi II. (Hunyadi) Laktanya területe" helyi építési szabályzatáról szóló 
19/2003. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„22. § Aki e rendelet 1. § (2), 6.§ - 14.§ rendelkezéseit megszegi – amennyiben más 
jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg – szabálysértést követ el, és 30 
ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható.” 
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28. § 
 

Kaposvár-Kaposfüred északnyugati lakóterület helyi építési szabályzatáról szóló 75/2004. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„14. § Aki e rendelet 1. § (2), 4. § - 10. §-ban foglaltakat megszegi – amennyiben más 
jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg – szabálysértést követ el, és 30 
ezer forintig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható.” 

 
29. § 

 
A Kaposvár, Kisgát III. lakóterület helyi építési szabályzatáról szóló 12/2005. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Aki e rendelet 3. § (4); 6. § (6); 7. § (6); 8. § (5); 10. § (1)-(3); 11. §; 13. § (1) 
bekezdéseiben foglaltakat megszegi – amennyiben más jogszabályban meghatározott 
szabálysértést nem valósít meg – szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedő összegű 
pénzbírsággal sújtható.”  
 

30. § 
 

(1) E rendelet – a 11. § kivételével - 2005. május 1. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet 11. §-a 2005. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
Kaposvár, 2005. április 21. 
 
 
 
 
 Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k. 
 polgármester címzetes főjegyző 
  
 

 


