Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2010.(V.13.) önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi
szabályozásáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §.-a (1)
bekezdésének c./ pontjában és 48. §-ának (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről
szóló 1999. évi LXIX. Törvény 1.§.-ban kapott felhatalmazással élve a következőket rendeli
el:
1.§.
(1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a település közigazgatási területén minden olyan
szabad, vagy zárt térben működő zajforrásra, amely károsító terhelést okoz, és ami veszélyes
mértékű.
(2) A zaj- és rezgésforrásoktól származó (külső) környezeti zaj- és rezgésterhelés nem
haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban rögzített zajterhelési határértékeket, illetve nem
okozhat veszélyes mértékű környezeti zajt, illetve veszélyes mértékű környezeti rezgést.

2. §.
(1) E rendelet szempontjából zajforrásnak minősül a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltakon túl:
a) bármilyen hangszóró, műsorforrás, beleértve az élőzene vagy élő műsor szolgáltatását
is (hangerősítő eszközökkel vagy hangerősítő eszközök nélkül);
b) a szabadidő eltöltésére szolgáló tevékenységek (sport, kultúra, zene);
c) a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, reklám célú tevékenységek.

3.§.
(1) Kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos magánszemélyek háztartási
igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó zajkeltő tevékenység nem
végezhető:
a) munkanapokon 21.00 és 6.00 óra között
b) szombaton és vasárnap 0.00-7.00 óra között.
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4.§.
Lakóépületben és a hozzátartozó kertben, valamint az ingatlan előtti közterületen a szabadban
tilos 22.00 és 7.00 óra között mások nyugalmának megzavarására alkalmas – a 2.§-ban
felsorolt zajforrással járó tevékenységet végezni.

5.§.
Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása 22.00 óráig (szilveszter, újév, esküvő napján
02.00 óráig) engedélyezhető, alkalmanként legfeljebb 30 percig terjedő időtartamra.

6.§.
(1) Tilos mobil szabadtéri üzemeletetés esetén a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés,
reklámcélú tevékenységek közterületen történő végzése, ehhez hangerősítő hangkeltő
berendezések alkalmazása:
a) munkanapokon 20.00 óra és 8.00 óra között,
b) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon este 19.00 óra és másnap reggel 9.00 óra között
(2) Szabadtéri koncert – az állami, valamint az önkormányzat által szervezett ünnepségek
programjához kapcsolódó koncertek és engedélyezett rendezvények kivételével – 10.00 és
22.00 óra között tartható.
(3) Jelentős zajkibocsátással járó, a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő, különleges zajokozást
előidéző alkalmi rendezvények csak 10.00 és 22.00 óra között engedélyezhetők.
(4) A (2)-(3) bekezdésekben szabályozott időhatár alól, e rendelet 1.számú mellékletében
foglalt kérelem alapján a Polgármester felmentést adhat a szabadtéri műsor, koncert, valamint
az alkalmi rendezvény felelős szervezője részére.

7.§.
Aki e rendelet 3-6.§. előírásait megszegi, szabálysértést követ el és 30. 000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.

8.§.
(1) A jegyzői hatáskörbe tartozó, zajkibocsátásokkal összefüggő lakossági panaszbejelentésre,
a jegyző szakértő megbízásával zajvizsgálatot végeztethet.
(2) A vizsgálat költségeit, ha a vizsgálat eredménye a határérték túllépését, illetve veszélyes
mértékű zajterhelést igazol, a zajforrás üzemeltetője, a zavaró zajhatás okozója köteles
viselni.
(3) A vizsgálatot – az arra jogosult szakértő felkérésével – a bejelentő vagy az üzemeltethető
is elvégeztetheti.
(4) Az e rendeletben hivatkozott előírások zajvédelmi szakértői feladatait, esetleges szükséges
számításokat, zajvédelmi műszaki dokumentációkat (így: mérési jegyzőkönyv) csak
környezeti zaj, illetve rezgés elleni védelemre jogosító szakértői engedéllyel rendelkező
személy végezhet el, illetve készíthet.
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9.§.
Ez a rendelet 2010. május 13.-án lép hatályba.

E g y e k, 2010. május 13.

/:Szincsák Ferenc:/
Polgármester

/:Csepreginé Kocsis Nóra:/
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. május 13.-án.

/:Csepreginé Kocsis Nóra:/
Jegyző
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1. számú melléklet

Kérelem
A zaj – és rezgésvédelmi rendeletben szabályozott időhatár alóli felmentés iránt
A műsor, szabadtéri koncert, alkalmi rendezvény felelős szervezőjének
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 egyidőben 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 30.000 ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A fentiek alapján teljes felelősséggel vállalom, hogy a rendezvény szabályos és zavartalan
lebonyolítása érdekében az ott leírtakat maradéktalanul betartom.
Egyek,20 ...................................
Felelős szervező aláírása: ......... .........................................
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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
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