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Hatályon kívül helyezte a 27/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése 
Hatályát veszti 2012. május 15.-től 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
33/2005. (VI. 27.) 

önkormányzati rendelete 
 

a szabálysértésekről 
 

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

 
Városi jelképek használatával összefüggő szabálysértések 

 
 

1.§ 1 
 

(1) Aki a város jelképeit (címer, zászló, városnév) engedély nélkül vagy a használatra 
vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, szabálysértést követ el és harmincezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő háromezer 
forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 
 
 

Utca és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos szabálysértések 
 
 

2.§  
 

(1) Az az ingatlan tulajdonos, ingatlankezelő, aki az utcanév-tábla elhelyezését a 
tulajdonában vagy kezelésében álló ingatlanon nem engedi meg, szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az az ingatlan tulajdonos, ingatlankezelő, aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, 
pótlását elmulasztja vagy a házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, annak a 
bejárat felőli részén helyezi el, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(3) Aki az elhelyezett házszám-táblát megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná teszi, 
szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja, szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.2 

 
 

                                                 
1 Módosította a 33/2010. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. július 1-től. 
2

Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
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A középületek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásával 
kapcsolatos szabálysértések 

 
3.§  

 
Aki a nemzeti ünnepekről és a város napjáról történő méltó megemlékezés érdekében nem 
tiszta, és jó állapotban lévő zászlókat használ a fellobogózáskor vagy a fellobogózást 
elmulasztja, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

Állattartási szabálysértések 
 

4.§ 1 
 
(1) Aki az állattartási övezetekre vonatkozó külön jogszabályok2 megsértésével folytat 

állattartási tevékenységet, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki egészségügyi és oktatási intézmények területén, közösségi és társadalmi rendeltetésű, 
nagy tömegforgalmú, intézményi funkciókat ellátó épületekhez tartozó területen vagy 
azok telekhatárától 50 m-es körzetben – az oktatási, a sport- és szolgálati célból tartott 
állatok kivételével – haszonállatot tart, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(3) Aki a műemlék védettségű területnek minősülő Szentjakabi monostorrom és a Rippl-
Rónai-villa területétől 100 m-es távolságon belül nagyállatot vagy több mint 50 db 
kisállatot tart, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(4) Aki a Gyertyánosi parkerdő területén és annak szélétől 100 m-es távolságon belül, a 
Töröcskei tó és a Gyertyánosi tó partjától 100 m-es távolságon belül, továbbá a Deseda tó 
közvetlen vízgyűjtő területén belül haszonállatot tart, szabálysértést követ el és ötvenezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(5) Aki az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények 
létesítésével kapcsolatos előírásokat nem tartja be szabálysértést követ el és ötvenezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
5.§ 3 

 
(1) Aki az ingatlanán akadályozza az állattartási szabályok ellenőrzését, szabálysértést követ 

el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) Aki ebet póráz nélkül a külön jogszabályban4 meghatározott kutyafuttatásra kijelölt 

területek kivételével közterületre kivisz, harapós és támadó természetű ebet szájkosár 
nélkül a tartási helyéről közterületre kivisz vagy kivezet, játszótérre ebet bevezet, bevisz 
vagy odaenged, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

(3) Aki ebet a Berzsenyi park, a Színház park, a Rippl-Rónai park, a Jókai liget, a Gábor 
Andor téri park, az Európa park, a Nagy Imre park és a Városliget területére bevisz, vagy 
bevezet, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(4) Az a kedvtelésből tartott állat felügyeletét ellátó személy, aki a kedvtelésből tartott állat 
által a közterület beszennyeződését okozó szennyeződés eltakarításáról azonnal nem 

                                                 
1 Módosította az 59/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. november 12-től. 
2 az állatok tartásáról szóló 3/1993 (II.5.) önkormányzati rendelet  
3 Módosította az 59/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. november 12-től. 
4 az állatok tartásáról szóló 3/1993 (II.5.) önkormányzati rendelet 2.számú melléklete 
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gondoskodik, vagy az ehhez szükséges eszközöket nem tartja magánál, vagy azokat a 
közterület-felügyelő felszólítására nem mutatja be, szabálysértést követ el és ötvenezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(5) Az (2)-(4) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.1 
 
 

5/A.§2 
 

(1)  Aki ebének tartós egyedi mikrochipes azonosítását a külön jogszabályban meghatározott 
módon3 nem végzi el, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
 

(2)  A külön jogszabályban meghatározott ebtartó,4 aki a külön jogszabályban előírtaktól 
eltérően egyedi tartós mikrochip azonosító nélküli ebet közterületre visz, szabálysértést 
követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

(3)  Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

 
Közrend elleni szabálysértés 

 
 

6.§ 5 
 

 
(1) Aki kolduló, kéregető tevékenységet e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 

területeken folytat, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

 
(2) 6Aki 

 
a) a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 

7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében rögzítettek ellenére 
az ott meghatározott tevékenységet folytatja, vagy közterületet bérleti 
megállapodás hiányában vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó 
mértékben használ; 

b) életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait közterületen tárolja vagy 
helyezi el 
 
 szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
(3) 1A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 

háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 24/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2011. július 1-től. 
2 Beiktatta a 75/2009. (XI.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. január 1-től. 
3 Az ebek tartós azonosíthatóságának biztosításáról szóló 74/2009. (XI.19.) önkormányzati rendelet 3.§ 
4 Az ebek tartós azonosíthatóságának biztosításáról szóló 74/2009. (XI.19.) önkormányzati rendelet 2.§ 
5 Módosította az 59/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. november 12-től. 
6 Módosította az 58/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. január 1-től. 
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Köztisztasági szabálysértések 

 
 

7.§ 2 
 
(1) Aki helyi közszolgáltatással ellátott területen a külön jogszabály3 alapján kötelező 

közszolgáltatást nem veszi igénybe, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki ingatlana tisztán tartásáról nem 
gondoskodik vagy az ingatlanra ráhordott hulladékot a kijelölt hulladéklerakó-helyre nem 
szállíttatja el, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) 4 
(4) Aki a közterületeken elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, a fákat és egyéb 

növényzetet megrongálja, beszennyezi, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(5) 5Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik az ingatlannal 
érintkező közterület (járda hiányában 2 m-es területsáv – a Sétáló utcában az ingatlan 
előtti 4 m széles szakasz) illetőleg a járda melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz elvezető 
árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, kaszálásáról – zöldterület és gyepes árok 
esetében a kaszálást legfeljebb 5,0 méter szélességben elvégezve – szabálysértést követ el 
és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 

(6) Aki közterületen gépjárművet mos, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

 
(7) Az (1)-(6) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 

háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.6 
 
 
 

7/A. §7 
 
(1) Aki közterületen8 szeszesitalt fogyaszt, megvalósítja a külön jogszabályban9 

meghatározott szabálysértést és az ott megjelölt pénzbírsággal sújtható. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő háromezer 

forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 1 

                                                                                                                                                         
1 Beiktatta a 34/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. július 1-től. 
 
2 Módosította az 59/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. november 12-től. 
3 a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet 
4 Módosította a szabálysértésekről szóló a 47/2006. (VII.25.) önkormányzati rendelettel módosított 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 24/2007. (V. 1.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2007. május 1-től. 
5 Módosította az 59/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. november 12-től. 
6 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
7 Beiktatta a szabálysértésekről szóló a 47/2006. (VII.25.) önkormányzati rendelettel módosított 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 24/2007. (V. 1.) önkormányzati rendelet 2.§ . Hatályos 2007. május 1-től. 
8 a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. §. a. pontja 
9 Külön jogszabály : a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §. (1) bekezdés a. pontjában megállapított szeszesital fogyasztás tilalmának 
megszegése szabálysértés, melynek elkövetője ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
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(2) Nem terjed ki a (1) bekezdés hatálya az érvényes közterület- használati megállapodással 
rendelkező vendéglátó egységekre nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett 
és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvényekre. 

 
7/B. §2,3 

   
(1) Aki a városközpontban4, valamint e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt közterületen 
a „ dohányzásra kijelölt hely” jelzésű tábla 3 méteres körzetén kívül dohányzik, szabálysértést 
követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő háromezer 
forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

8.§ 5 
 
(1) Az az ingatlan használó, aki az ingatlana előtti járdán felburjánzó gazt - a burkolat 

rongálása nélkül – nem írtja ki, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő háromezer 
forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.6 

 
 

Hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos szabálysértések  
 

9.§  
 
(1) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá 

vált burkolat folyamatos síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ 
el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő háromezer 
forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.7 

 

 

10.§  
 

(1) Aki a hóeltakarítást úgy végzi, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalmat 
akadályozza, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

(2) Aki hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, 
útkereszteződésben helyez el, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

                                                                                                                                                         
1 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
2 Beiktatta a 6/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2008. június 1-től. 
3 Módosította az 59/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. november 12-től. 
4 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési  Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének megállapításáról  2. §  25. pontja 
5 Módosította az 59/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. november 12-től. 
6 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
7 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
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(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.1 

 
 

A kereskedelmi, vendéglátóipari, szolgáltató egységek  
és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettségeivel kapcsolatos szabálysértések 

 
11.§ 2 

 
(1) Az az üzemeltető, aki szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató 

egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység 
közvetlen környékét (2 m széles sávot figyelembe véve) reggel 7.00 óráig nem tisztítja 
meg vagy folyamatosan nem takarítja, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék zárható edényzetben történő 
gyűjtéséről, valamint a szolgáltató útján annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő 
elszállításáról nem gondoskodik, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.3 

 
11/A. §4 

 
Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos szabálysértések 

 
12.§ 5 

 
(1) Aki belterületen zöldhulladékot és egyéb anyagot éget, szabálysértést követ el és 

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) 6Aki Kaposvár város külterületén zöldhulladékot október 1-től április 30-ig terjedő 

engedélyezett időszakon túl, illetőleg az engedélyezett időszakban 9-17 óra közötti 
engedélyezett időtartamtól eltérően éget, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) 7A Deseda-tó és környezetében, mint helyi védelem alatt álló természetvédelmi területen 
elhelyezkedő zártkertekben zöldhulladék égetése tilos. Aki a tilalmat megszegi, 
szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(4) 8Az (1)-(3) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.9 

 
Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos szabálysértések  

 
13.§  

                                                 
1 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
2 Módosította az 59/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. november 12-től. 
 
3 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
4 Hatályon kívül helyezte a 24/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2011. július 1-től. 
5 Módosította az 59/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. november 12-től. 
6 Módosította a 57/2007. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2007. december 1-től. 
7 Módosította a 57/2007. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2007. december 1-től. 
8 Beiktatta a 57/2007. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2007. december 1-től. 
9 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
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(1) Aki a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem a külön1 rendeletben 

szereplő szabványos és a használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 
gyűjtőedényzettel végzi, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő háromezer 
forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.2 

 
14.§  

 
(1) Aki a gyűjtőedényzetet a közterületre a gyűjtést megelőző napon 18.00 óra előtt kihelyezi 

vagy azt a gyűjtés napján a közterületről nem viszi be, szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki a közterületre kihelyezett gyűjtőedényzetből szemetet önt ki, vesz ki vagy abban 
guberál, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az az ingatlan használó, aki télen a tárolóhely és az úttest között legalább 1 méter széles 
átjárót a tartályok akadálytalan mozgatása érdekében nem létesít, szabálysértést követ el 
és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.3 

 
 

Környezetvédelemmel kapcsolatos szabálysértések 
 

15.§ 4 
 
(1) Aki a tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő területet a parlagfűtől nem 

mentesíti, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) Aki gépjárművel a közhasználatú zöldterületre ráhajt vagy azon parkol, szabálysértést 

követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2a)5 Aki közhasználatú zöldterületre letelepszik – kivéve az e célra kijelölt és felirattal 

jelzett területeket – szabálysértést követ el és 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

(3) 6A (2)-(2a) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

16.§  
 

(1) Aki a Deseda tavon a nyári időszámítás ideje alatt 22 órától 5 óráig horgászik, 
szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki a Deseda tavon a téli időszámítás ideje alatt nem a meteorológiai jelzés szerinti – a 
megkezdett órában értett - napkelte időpontjától a napnyugta időpontjáig horgászik, 
szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

                                                 
1  a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet 
2 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
3 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
4 Módosította az 59/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. november 12-től. 
5 Beiktatta az 58/2011. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. január 1-től. 
6 Módosította a 11/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2012. január 1-től. 
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(3) 1Aki a Deseda tó területén a partról vagy csónakról érvénytelen horgászengedéllyel vagy 
horgászengedély nélkül, vagy a Városligeti tavon horgászik, szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(4) Aki a Deseda tavon a zárótöltéstől és a fürdési idényben a náddal nem szegélyezett parttól 
számított 50 m-es távolságon belül vagy a versenypályán vagy a strand területén vagy az 
arborétum területéről, annak partszakaszáról horgászik, szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.2 

 
17.§  

 
Aki a Deseda tavon a halakat a kereskedelemben forgalmazott, illetékes hatóságok által 
engedélyezett, víz és környezetbarát etető anyagon kívül más etetőanyaggal eteti vagy 
szoktató és fenntartó etetést alkalmaz, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

 

18.§  
 
(1) Aki a Deseda tó partját bármilyen módon (oszlopveréssel, ásással, kapálással stb.) 

fellazítja, mozgatja, beomlasztja, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki a Deseda tó partján horgászbotját nem fém- vagy műanyag támasztékra támasztja fel, 
szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az a horgász, aki az általa elfoglalni kívánt horgászhelyet és környékét a horgászat során 
folyamatosan nem tartja tisztán és a szemét elszállításáról nem gondoskodik, 
szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(4) 3Aki a Deseda tó területén csónakot nem az arra kijelölt - külön rendeletben4 
meghatározott - kikötőben tárol, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(5) 5Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.6 

 
 
 
 
 
 

19.§  
 

                                                 
1 Módosította a szabálysértésekről szóló a 47/2006. (VII.25.) önkormányzati rendelettel módosított 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 24/2007. (V. 1.) önkormányzati rendelet 4.§. Hatályos 2007. május 1-től. 
2 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
3 Beiktatta a 39/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. július 1-től. 
4 A Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. 
számú mellékletének 4. pontja. 
5 Módosította a 39/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2008. július 1-től. 
6 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
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(1) Aki az erdőkben építményt - kivéve az üzemeltető vagy a tulajdonos engedélyével épített 
építményeket – létesít, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki helyi természetvédelmi területen gépjárművével nem a kiépített gépkocsi-
parkolókban, ezek hiánya esetén nem a gépjárműforgalomra kijelölt közút vízparttal 
szemben lévő oldalán parkol, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.1 

 
 
 

Zajjal járó tevékenységekkel kapcsolatos szabálysértések 
 

20.§  
 

Aki az üzemeltetésében álló üzletben 22 óra után zeneszolgáltatást az üzlethelyiséggel 
közvetlenül szomszédos lakásingatlanok tulajdonosai, használói írásbeli hozzájárulása nélkül 
végez, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

21.§  
 

Aki helyi természetvédelmi területen, gyalogúton, kerékpárúton, erdei úton, ösvényen 
gépjárművel közlekedik, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

Helyi hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértések 
 

22.§  
 

(1) Aki hirdetményt nem vízoldékony ragasztóval rögzít vagy nem a köztisztasági előírások 
betartásával terjeszt, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

(2) A hirdető-berendezés tulajdonosa amennyiben hirdető-berendezésen és hirdetményen a 
külön rendeletben2 szereplő táblák forma és színösszeállítását, továbbá az útbaigazító 
táblákon szabványosított betűtípust és jelrendszert, vagy villogó, káprázást okozó fényt, 
futófényt, fényvisszaverő vagy fényvisszavető anyagot alkalmaz, elhelyezése vagy 
kialakítása révén a közúton közlekedőket vakító világítótestet használ, szabálysértést 
követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.3 

 
23.§  

 

                                                 
1 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 

 
2 a közúti közlekedés szabályairól szóló többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM - BM együttes rendelet (KRESZ) 
3 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 
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(1) Aki hirdető-berendezést építés hatósági engedély1 nélkül helyez el, alakít át, bővít vagy 
megállító táblát külön jogszabályban2 tilalmazott helyen helyez el, szabálysértést követ el 
és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki hirdető berendezést közterületen úgy helyez el, hogy az akadályozza a közterület más 
részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy a közterület 
fenntartási munkáit, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

(3) Aki a járműve vagy gépjárműve alakjától eltérő reklámtáblával reklámoz, szabálysértést 
követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.3 

 
Temetkezéssel kapcsolatos szabálysértések 

 
24. §4 

 
(1) Aki a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az 

üzemeltetőnek nem jelenti be, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az építettő, aki síremléket nem szilárd talajra építtet vagy a síremlék a sírhelynél nagyobb 
területet foglal el vagy a járda magassága a talajszinttől több mint 6 cm-rel eltér, 
szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az építtető, aki a temetői létesítményeket elkészültük után a városi köztemető 
üzemeltetője által kijelölt személynek nem mutatja be, szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(4) Aki a városi köztemetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt vagy nem a 
kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít, szabálysértést követ el és harmincezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
25.§  

 
(1) Aki a városi köztemető területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjének 

történt előzetes bejelentés nélkül kivisz, szabálysértést követ el és harmincezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki a városi köztemetők üzemeltetőjén kívül sírásási tevékenységet végez a város 
köztemetőiben, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

(3) Aki vasárnap és ünnepnapokon a temetőbe ipari jellegű célszállítást végez, szabálysértést 
követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(4) Aki az építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez szükséges építőanyagot a városi 
köztemetőkbe az üzemeltető engedélye nélkül szállít be, szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
 

                                                 
1 az egyes építményekkel, építési munkákkal kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezései eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM 
rendelet és a a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X.16.) önkormányzati rendelet 1-3. sz. melléklete. 
2 a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1-3. sz. 
melléklete 
3 Módosította a 6/2008. (III.5.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2008. március 10-től. 

 
4 Módosította a 47/2006. (VII. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2006. augusztus 1-től. 
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26.§  
 
(1) Aki a városi köztemetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint 

a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi vagy a sírhelyek gondozása során 
keletkező hulladékot nem az arra kijelölt gyűjtőhelyeken helyezi el, szabálysértést követ 
el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki – a temető üzemeltető kivételével - a sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültet, azokat 
kerítéssel határolja körül vagy padot vagy más ülőalkalmatosságot a temető üzemeltető 
hozzájárulása nélkül létesít, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

(3) Aki a városi köztemetők területére ebet – a vakvezető ebek, szolgálati ebek kivételével –
visz be, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(4) Aki a kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő feliratot helyez el, szabálysértést 
követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
 
 

Közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szabálysértések 
 

27.§  
 
(1) Az az ingatlantulajdonos, aki a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásához szükséges 

külön jogszabályban1 meghatározott előfeltételeket nem biztosítja, szabálysértést követ el 
és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az az ingatlantulajdonos, aki a kéményseprő-ipari szolgáltató által feltárt 
szabálytalanságot haladéktalanul nem szünteti meg, szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az az ingatlantulajdonos, aki a meglévő kémény felújítását, illetőleg valamely 
kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő átalakítását - a munka megkezdését 
megelőző 15 nappal - a szolgáltatónak nem jelenti be, szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

 

A helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabálysértések 
 

28.§  
 
(1) Aki a helyileg védett építészeti értékeket nem a rendeltetésének megfelelően használja 

vagy építészeti tömegét, tetőformáját, homlokzati nyílásrendjét és a nyílások osztását, a 
homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését megváltoztatja, szabálysértést 
követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki a védett épületet úgy bővíti, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati 
kialakítása, utcaképi jellege megváltozik vagy a bővítés a régi épület formálásával, 
szerkezetével, anyaghasználatával nincs összhangban, szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Aki védett épület bontását a védettség megszűntetése előtt kezdi meg, szabálysértést 
követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

                                                 
1 a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelet  
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(4) Aki a helyi védettség alá tartozó épületek, építmények esetében építésügyi hatósági 
engedély nélkül végez a külön jogszabályban1 meghatározott építési munkákat, 
szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
 

Értelmező rendelkezések 
 

29.§  
 

 
(1) Ingatlankezelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező más szervezet, aki az ingatlan gondozására, karbantartására vagy az ingatlan 
ügyeinek intézésére szerződésben kapott felhatalmazás alapján köteles; 

(2) Ingatlanhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező más szervezet, aki életvitelszerűen az ingatlan területén tartózkodik vagy aki 
az ingatlan hasznait szedi; 

(3) Haszonállatok: 
a) nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske; 
b) kisállat: baromfi, galamb, házinyúl; 
c) prémes állat: csincsilla, nutria, nyerc, hermelin, róka és egyéb szőrméjéért tenyésztett állat; 
d) számos kisállat: a kisállatok közül 500 kg élőtömegű állatcsoport; 
e) számos nagyállat: a nagyállatok közül 500 kg élőtömegű állat, vagy ugyanannyi élőtömegű 

állatcsoport. 
(4) Kedvtelésből tartott állatok:  

eb, macska, díszmadár, és minden egyéb állatfaj, kivéve, ha azok a tartás céljánál fogva a 
jövedelemszerzést szolgálják. 

(5) Szoktató és fenntartó etetés: horgászati alkalom nélküli, folyamatos haletetés. 
(6) Reklámtábla: valaminek a reklámozását szolgáló, nyilvános helyen elhelyezett tábla. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

30.§  
 

(1) E rendelet 2005. július 1-én lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
 
a) 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, 

b) a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló többször módosított 
16/1991. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 12/A. §-a,  

c) az állatok tartásáról szóló 3/1993 (II.5.) önkormányzati rendelet 26. §-a, 
d) a parlagfű terjedésének visszaszorításáról szóló a 9/2000. (II. 28.) önkormányzati 

rendelettel módosított 31/1994. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése, 
e) 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, 

                                                 
1 a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés 
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f) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 
1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelet 20. §-a, 

g) a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 8/2000. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
8. §-a, 

h) a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 38/1995. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése, 

i) a temetőkről és a temetkezésről szóló többször módosított 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet 17. §-a, 

j) a 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,  

k) a Kaposvár város Általános Rendezési Terv korszerűsítés terület-felhasználási és 
szabályozási terve” módosításáról szóló többször módosított 25 /2000. (IX. 27.) 
önkormányzati rendelet 23. §-a, 

l) Kaposvár – Kaposfüred észak-keleti városrész helyi építési szabályzatáról szóló 32/2000 
(X. 24.) önkormányzati rendelet 14. §-a, 

m) Kaposvár, Ipari Park, keleti iparterület szabályozási tervéről szóló 34/2000. (X. 24.) 
önkormányzati rendelet 14. §-a, 

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

o) Kaposvár, Kecelhegyi lakóterület szabályozási terve helyi építési szabályrendeletéről 
szóló 14/2001.(IV. 5.) önkormányzati rendelet 30. §-a, 

p) 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, 

q) 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) bekezdése, 

r) Kaposvár, Damjanich u. - Szt. Imre utcai tömb szabályozási tervéről szóló 34/2001. (IX. 
28.) önkormányzati rendelet 12. §-a, 

s)  Kaposvár, Berzsenyi utca TESCO tömb szabályozási terve helyi építési 
szabályrendeletéről szóló 36/2001. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 18. §-a, 

t)  Kaposvár Izzó utca, északi iparterület szabályozási terve” előírásairól szóló 7/2002. (VI. 
7.) önkormányzati rendelet 16. §-a, 

u) Kaposvár ZÖLDFOK RT telephely és környéke" helyi építési szabályzatáról szóló 8/2002 
(VI. 7.) önkormányzati rendelet 20. §-a, 

v) a Kaposvár-Kaposfüred északnyugati lakóterület helyi építési szabályzatáról szóló 
75/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 14. §-a, 

w) a Kaposvár, Kisgát III. lakóterület helyi építési szabályzatáról szóló 12/2005. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet 15. §-a, 

x) a Kaposvár, volt Füredi II. (Hunyadi) Laktanya területe" helyi építési szabályzatáról szóló 
19/2003. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 22. §-a, 

y) a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló többször módosított 
53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 39. §-a, 

z) a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10.§-a, 

aa) az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek módosításáról szóló 
19/2005. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 

bb) a Kaposvár, Kisgáti városrész II. ütem szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 
szóló 33/2000. (X. 24.) önkormányzati rendelet 13.§-a, 
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cc) a helyszíni bírságolás szabályozásáról szóló 52/2004.(IX.24.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Kaposvár, 2005. június 16. 
 
 
 
 Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k. 
 polgármester címzetes főjegyző 
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 1. számú melléklet 

a 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

A.) Történelmi városmag 
 

1. Áchim A. u. a Berzsenyi u-tól keletre 
2. Ady E. utca, 
3. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi térig, 
4. Berzsenyi u. a Kontássy u-ig 
5. Budai N. A. u. 
6. Csokonai V. M. u. 
7. Dózsa Gy. u. 
8. Európa park, 
9. Fő u. a Dózsa Gy. u-ig, 
10. Irányi D. u. 
11. Kontrássy u. 
12. Kossuth L. u. Bajcsy Zs. u-ig 
13. Kossuth tér 
14. Megyeház u. 
15. Múzeum u. 
16. Noszlopy G. u. 
17. Petőfi tér, 
18. Rippl-Rónai tér 
19. Széchenyi tér 
20. Teleki u. 
21. Újpiac tér 
22. Zárda u. Bajcsy-Zs. u-ig 
23. Városház u. 
 

B.) Városközpont 
(a történelmi városmagon kívüli rész) 
 

1. Anna u. 
2. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi tértől a Tallián Gy. u-ig 
3. Baross G. u. az Anna u-ig 
4. Berzsenyi u. a Kontrássy u-tól a József A. u-ig 
5. Ezredév u. 
6. Fő u. a Dózsa Gy. u-tól a Tallián Gy. u-ig 
7. Iskola köz 
8. József Attila u. 
9. Kossuth L. u. Bajcsy Zs. u-tól – Somssich P. u-ig 
10. Németh István fasor a Tallián Gy. u-ig 
11. Rákóczi tér 
12. Rippl-Rónai J. u. 
13. Somssich P. u. 
14. Szent Imre u. a Bajcsy-Zs. u-tól a Somssich P. u-ig 
15. Tallián Gy. köz 
16. Tallián Gy. u. a Fő u-tól – a Németh I. fasorig 
17. Zárda köz 
18. Zárda u. Bajcsy-Zs. u-tól – Somssich P. u-ig 
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C./ Belváros 

(a történelmi városmagon és a városközponton kívüli rész) 
 

1. 48-as Ifjúság u. 
2. Áchim A. u. (Berzsenyi u-tól nyugatra) 
3. Árpád u. a Kisgáti árokig 
4. Bajcsy-Zs. u. a Tallián Gy. u-tól 
5. Baross G. u. az Anna u-tól 
6. Berzsenyi park 
7. Berzsenyi u. a József A. u-tól 
8. Bethlen tér 
9. Biczó F. köz 
10. Biczó F. u. 
11. Damjanich u. 
12. Dési Huber u. 
13. Fodor J. tér 
14. Fő u. a Tallián Gy. u-tól 
15. Füredi u. a 61. sz. főútig 
16. Gábor A. tér 
17. Gróf Apponyi A. köz 
18. Gróf Apponyi A. u. 
19. Hársfa u. 
20. Honvéd u. 
21. Hunyadi J. u. a 61. sz. főútig, 
22. Irinyi J. u. a 61. sz. főútig, 
23. Kanizsai u. a 61. sz. főútig 
24. Kaposi Mór u. 
25. Kereszt u. 
26. Kossuth L. u. a Somssich P. u-tól a 61. sz. főútig, 
27. Dr. Kovács S. Gy. u. 
28. Laktanya u. 
29. Németh I. fasor a Tallián Gy. u-tól 
30. Nemzetőrsor 
31. Pázmány P. u. a 61. sz. főútig 
32. Pete L. u. 
33. Petőfi u. 61. sz. főútig, 
34. Szántó köz 
35. Szántó u. 
36. Szent Imre u. a 61. sz. főútig 
37. Tallián Gy. u. a Németh I. fasortól a 61. sz. főútig 
38. Vár u. 
39. Vásártéri u. 
40. Virág u. a 61. sz. főútig 
41. Vöröstelek u. 
42. Bereczk Sándor u. 
43. Kaposvári György u. 
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2. számú melléklet 
a 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
 

A „dohányzásra kijelölt hely” jelzésű tábla három méteres körzetén kívül tilos a 
dohányzás: 

 
 

a) a játszótereken, 
b) az oktatási, kulturális és köznevelési feladatok ellátására rendelt épületeket övező 

közterületen és parkolókban, 
c) az egészségügyi feladatok ellátására rendelt épületet övező közterületen és 

parkolókban, 
d) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületeket 

övező közterületeken és parkolókban, 
e) az egyházi intézményeket övező közterületen, 
f) más közhasznú épületeket övező közterületen és parkolókban, 
g) a temetőkben. „ 

 
 


