Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselı-testületének
29/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a közterületen történı dohányzás korlátozásáról

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 27.

Gecse Ágnes
körjegyzı

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselı-testületének
29/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a közterületen történı dohányzás korlátozásáról
Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. §
(1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény
16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli
el:
1. §.
(1) Tilos a dohányzás Zalaszántó község közigazgatási területén – a
vendéglátóhelyek elıkertjeinek és a közterület használati engedéllyel rendelkezı
alkalmi rendezvényeknek, az intézményhez kijelölt épületen kívüli dohányzóhely
területének kivételével – az alábbi közterületeken:
a) oktatási, nevelési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
b) egészségügyi és egyéb többcélú intézményekben, ahol egészségügyi
szolgáltatást is nyújtanak,
c) sport és mővelıdési intézmények,
d) egyházi épületek és intézmények,
utcafronti fıbejáratának 50 méteres körzetében a rendelet 1. számú mellékletében
felsoroltak szerint.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterületnek az épített környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja és az 54.
§ (7) bekezdése minısül.
2. §.
A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket
egyértelmő jelzés alkalmazásával, szembetőnı módon kell megjelölni.
3. §. 1

4. §.
A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Zalaszántó, 2011. december 21.
Gecse Ágnes
körjegyzı

Farkas Lajos
polgármester

Kihirdetve: 2011. december 22.
Gecse Ágnes
körjegyzı
1

Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27.

1.számú melléklet

1. Oktatási, nevelés gyermekjóléti, gyermekvédelmi i intézmények:
Gersei Pethı ÁMK Általános Iskola
Egységes Bölcsıde és Óvoda
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat

Fı u. 1.
Zrínyi u. 14.
Fı u. 3.

2. Egészségügyi intézmények
Orvosi rendelı

Fı u. 63.

3. Sport és mővelıdési intézmények
Mővelıdési Ház
Pethı Kúria, IKSZT
Sportpálya

Fı u. 88.
Fı u. 83-85.
192/2 hrsz

4. Egyházi intézmények
Plébánia Hivatal
Szent Kozma és Damján Templom
Szeplıtlen fogantatás kápolna
Szent Donát kápolna

Fı u. 20.
285 hrsz
228 hrsz
895/2 hrsz

