Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012. (IV.26.) sz. rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi
szabályozásáról szóló
20/2010.(V.13.) sz. rendeletének módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §.-a
(1) bekezdésének c./ pontjában és 48.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazással
élve a 20/2010. (V.13.) sz. rendelet /továbbiakban:Rendelet/ módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.
A Rendelet 6.§. (1) bekezdést hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
6.§.(1) Tilos mobil szabadtéri üzemeletetés esetén a figyelemfelkeltés, tájékoztatás,
hirdetés, reklámcélú tevékenységek, kereskedelemi tevékenységek közterületen
történő végzése, ehhez hangerősítő hangkeltő berendezések alkalmazása:
a) vasárnap és ünnepnapokon,
b) szombaton és munkanapokon 20.00 óra és másnap reggel 8.00 óra között
2.§.
A Rendelet 7.§.-át hatályon kívül helyezi.
3.§.
A Rendelet 1. sz. mellékletét hatályon kívül helyezi, helyébe jelen rendelet 1. sz.
melléklete kerül.
4.§.
A Rendelet számozása 8.§-ról 7.§-ra a 9.§-ról 8.§-ra változik
5.§.
A Rendelet 2012. április 26-án lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
Egyek, 2012. április 26.

_________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

_________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. április 26.
_________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

1. számú melléklet

Kérelem
A zaj – és rezgésvédelmi rendeletben szabályozott időhatár alóli felmentés iránt
A műsor, szabadtéri koncert, alkalmi rendezvény felelősszervezőjének
Neve/cégneve:
A cég ügyvezetőjének neve:..........................................................................................
A cég székhelye, telephelye: .........................................................................................
.......................................................................................................................................
(a képviseletre jogosultságot igazoló aláírási címpéldány csatolása)
Felelősségre vonható természetes személy neve:..........................................................
Születési név:.................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Születési helye:..............................................................................................................
Születési ideje................................................................................................................
Telefonszám: .................................................................................................................
E-mail cím .....................................................................................................................
Lakcím...........................................................................................................................
Rendezvény tervezett ideje (dátum, óra): .................................................................-tól
-......................................................................................................................................-ig.
Rendezvény helye: .......................................................................................................
(A terület státusza szerint: magántulajdonú terület esetén tulajdoni lap, közterület esetén
külön közterület foglalási engedély, önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén
Polgármester által kiadott hozzájáruló nyilatkozat csatolása.)
A hangosító berendezés működtetésért felelős természetes személy neve: ..................
.......................................................................................................................................
A hangosítás módja, eszközei: ......................................................................................
A kérelmező a kérelem benyújtásával egy időben tudomásul veszi, hogy amennyibe nem
tartja be jelen kérelem szerinti engedélyben foglaltakat, valamint a 284/2007. ( X. 29.)
Korm. rendeletben előírtakat jogszabálysértést követ el, mely miatt szabálysértési
eljárásban pénzbírsággal sújtható.
A fentiek alapján teljes felelősséggel vállalom, hogy a rendezvény szabályos és zavartalan
lebonyolítása érdekében az ott leírtakat maradéktalanul betartom.
Egyek,20...................................
Felelősszervező aláírása: .......... .........................................

Záradék:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által a rendeletében átruházott
hatáskörben a 20/2010 (V.13.) rendelet 6.§.(4) bekezdése alapján felmentést adok a 6.§.
(2) bekezdése alól .......................................tól ...................................ig
(3) bekezdése alól........................................tól ...................................ig
Kérelmének megfelelően/ vagy kérelmétől eltérően engedélyezem a műsor, szabadtéri
koncert, alkalmi rendezvény megtartását.
Felhívom a figyelmét arra, hogy a hatásterületen élő lakók nyugalmát a rendezvény
megtartása nem zavarhatja, erről a szervezőnek gondoskodni kell.

Egyek, 20..................................
........... ..........................................
Polgármester

