Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének …/ 2010. (III.31.)
önkormányzati rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat és határköréről szóló 1991. évi XX.- tv.
85.§ (1.) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Nyergesújfalu város közigazgatási területén minden természetes és jogi
személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed, aki, vagy amely
állandó vagy ideiglenes jelleggel az e rendeletben megjelölt tevékenysége, működése során a
város közigazgatási területén zajt bocsát ki.
2. Közterületi rendezvényekre vonatkozó szabályok
2.§ (1) A közterületen történő élőzene szolgáltatás, élőzene szolgáltatással együtt járó gépi
kihangosítás, a gépi zene kihangosítás, továbbá egyéb közterületi rendezvény nem zavarhatja
a város lakóinak nyugalmát, a munkahelyen dolgozókat és nem sértheti a közízlést.
(2) Az (1.) bekezdésben megjelölt tevékenységeket hétfőtől szombatig 08 órától 22 óráig,
vasárnap és ünnepnapokon 09 órától 24 óráig lehet végezni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alól kivételt képez a Nyergesújfalu Város Önkormányzatának
szervezésében megtartott önkormányzati rendezvény, amely
a) három napnál hosszabb nem lehet,
b) a rendezvénnyel járó esetleges kellemetlenségekről a város lakóit kellő időben és módon tájékoztatni kell,
c) a közízlést nem sértheti.
3. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre vonatkozó szabályok
3.§ (1) A magánszemély háztartási igényeit kielégítő
a) zajt keltő tevékenység végzése, ( különösen fűnyírás, fűrészelés, barkácsolás )
b) zajforrások működtetése, ( különösen kapálógép, betonkeverő )
c) épületen belüli testhangvezetéssel járó építési, felújítási tevékenység,
hétfőtől szombatig 06 óra és 20 óra között engedélyezett, minden más időszakban, továbbá
vasár-,és ünnepnapon tilos.
(2) Többlakásos lakóépületben az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt tevékenység a közös
képviseletet ellátó személy és az érintettek előzetes értesítésével végezhető.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik a közszolgáltatók által végzett
rendkívüli hibaelhárításra, helyreállítási tevékenységre.
4. Mobil hangosító eszköz használatának szabályai
4.§ (1) Mobil hangosító berendezés álló helyzetben nem üzemeltethető.

(2) Mobil hangosító berendezés munkanapokon 08 és 18 óra között, míg munkaszüneti, vasár
és ünnepnapon 08 és 12 óra között üzemeltethető, minden más időszakban tilos.
5. Szabálysértési rendelkezések
5.§ Aki a 2.§ (2) bekezdésében, a 3.§ (1) és (2) bekezdésében, 4.§ (1.) és (2.) bekezdésében
foglalt szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig, azaz Harmincezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
6. Záró rendelkezések
6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a megengedett helyi zajszintről szóló 21/2005(VI.10.) önkormányzati
rendelet.
Miskolczi József
polgármester

Adolf Józsefné
jegyző

Indokolás:
A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében a környezetvédelmi feladatok
megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki. Ebben a körben jogosult a lakosság
nyugalmát biztosító helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására.
Tekintettel arra, hogy a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem szabályait a 284/2007(X.29.)
Kormányrendelet tartalmazza, ezért a T. Képviselő-testület csak azokban a helyi társadalmi
viszonyokban állapíthat meg a zajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, amelyekre nézve e
jelzett kormányrendelet nem tartalmaz szabályozást.
Az önkormányzat rendeletalkotási hatásköre a helyi zajvédelem tárgyában az alábbiakra
terjed ki:
1.) megállapíthatja a közterületi rendezvényekre vonatkozó zajvédelmi szabályokat,
2.) rendelkezhet a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységnek a
zajvédelmi szabályairól, ami a gyakorlatban a fűnyíró gépek illetve nagyobb zajjal
járó háztartási gépek használatának időbeli korlátozását jelenti.
Fentieken túl a helyi önkormányzat a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX törvény 85.§(1) bekezdés c) és d) pontjai alapján
3.) területeket zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilváníthat,
4.) elrendelheti csendes övezet kialakítását a zaj ellen fokozott védelmet igénylő
létesítmény körül.
A jelenleg hatályos rendeletünket szükségessé vált hatályon kívül helyezni és új rendelettervezetet beterjeszteni, mert megjelent 61/2009(XII.14.) IRM. rendelet a
jogszabályszerkesztésről. E rendelet szabályozza, hogy helyi önkormányzati rendelet
módosítására csak akkor van lehetőség, ha az alaprendelet a fenti jogszabály rendelkezéseinek
megfelel. Jelenleg rendeleteink nem felelnek meg az IRM. rendeletben foglaltaknak, ezért
folyamatosan új önkormányzati rendeletek megalkotására lesz szükség.
Nyergesújfalu, 2010. március 16.
Dr. Molnár Lívia
aljegyző

