
1. függelék a 31/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez 
 
 
A képviselő-testület döntése értelmében a közterületi térfigyelő rendszer részét képező 
képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása: 
 
Belváros 
 
1. Szabadság utca 18. (Városháza) előtti közterület 
2. Hunyadi tér nyugati oldal, Központi buszmegálló – Hunyadi tér 2. (Napsugár 

Áruház) közötti közterület 
3. Hunyadi tér nyugati oldal, Központi buszmegálló és parkoló 
4. Hunyadi tér keleti oldal, a jelzőlámpás útkereszteződéstől a Kossuth utca felé eső 

közterület (56-os forradalom tere) 
5. Jókai utca városközpont felé eső része a jelzőlámpás útkereszteződéstől 
6. Hunyadi János tér keleti oldal, az egyirányú út észak felé eső része a jelzőlámpás 

útkereszteződéstől 
7. Dombóvári Járásbíróság előtti közterület – Dombó Pál utca 
8. Hunyadi tér – Pannónia út kereszteződése a Pannónia út irányába 
9. Hunyadi tér – Ady Endre utca kereszteződése az Ady Endre utca irányába 
10. Hunyadi tér nyugati oldalán futó egyirányú út és park felé déli irányba 
11. A Hunyadi tér nyugati oldalán futó út északi irányba az Ady Endre utca felé 
12. Hunyadi tér keleti oldalán futó egyirányú út déli irányba a Művelődési Ház előtti 

sétány, szobor felé 
13. Vörösmarty utca Dombó Pál utca felőli szakasza a Bajcsy-Zsilinszky utca irányába 
14. Erzsébet utca - Ady Endre utca kereszteződése 
15. 611-es számú közút városi szakaszának Pécs felé eső vége 
16. Aradi vértanúk emlékmű 
17. 61-es számú közút városi szakaszának Kaposvár felé eső vége 
18. Lucza-hegyi hulladékudvar 
 
Gunaras 
 
19. Gunaras, Kernen tér 2. előtti közterület 
20. Gunaras, Tó utca 3. előtti közterület 
 
Újdombóvár, Tüske 
 
21. A Kórház utca 39-41. alatt található városi kórház közterületi parkolója 
22. IX. utca, Mágocsról bevezető út 
23. A III. utcai „körforgalomnál” (újdombóvári templom mellett) az orvosi rendelő, 

gyógyszertár felőli térrész 
24. III. utcai „körforgalomnál” (újdombóvári templom mellett) a plébánia felőli térrész 
25. Horvay János utca – Erkel Ferenc utcai kereszteződés szelektív hulladéksziget 
26. A Radnóti utca és a Borsos Miklós utca kereszteződésében található szelektív 

hulladékgyűjtő szigetnek helyet adó 4598 hrsz.-ú közterület 



27. Béke utca – Krúdy utca kereszteződése 
28. Március 15. tér – Gagarin utca kereszteződése 
29. 6532-es számú közút városi szakaszának Hőgyész felé eső vége 
30. 61-es számú közút városi szakaszának Tamási felé eső vége 
 
Kertváros 
 
31. Szent László tér - Hóvirág utca, kertvárosi orvosi rendelő és környéke 
32. Dália utca déli szakasza (zsákutca) 
 
Szőlőhegy 
 
33. Szőlőhegy, Nyergesi buszforduló 
34. Garay utcai (szőlőhegyi) buszforduló, szelektív hulladéksziget és park 
 
Szuhay-domb 
 
35. Dózsa György utcai szelektív hulladéksziget és környéke 
 
 


