Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/ 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 csütörtökig 08 órától 22 óráig,
péntektől-vasárnapig 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 péntekig 06 óra és 22 óra között, szombaton 08 óra és 16 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.
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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.
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5.§2
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

1
2

Adolf Józsefné
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 24/2012.(V.3.) ök. rendelet 6.§-a. Hatályos 2012. május 4-étől.
Hatályon kívül helyezte a 24/2012.(V.3.) ök. rendelet 6.§-a. Hatályos 2012. május 4-étől.

