Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
Módosította: 7/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet
Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991.
évi XX. törvény 85.§ (1) bekezdés e.) pontjában, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:
Preambulum
E rendelet célja, hogy Verőce közigazgatási területén a társas együttélés követelményeinek
figyelembe vételével az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa
a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályait.
Általános rész
1. §
A településen tilos minden olyan tevékenység végzése és készülék vagy berendezés üzemeltetése,
amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz,
valamint ha az ebből eredő zajkibocsátás meghaladja a megengedett határértékeket.
A rendelet hatálya
2.§
(1) Jelen rendelet hatálya Verőce közigazgatási területén kiterjed minden természetes és jogi
személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely állandó
vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén tartózkodik illetve tevékenységet
végez.
(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni olyan tevékenységek rendszeres, időszakos vagy alkalmi
működtetése, illetve végzése során, mely a község területén zajkibocsátással jár.
Fogalom meghatározások
3.§
E rendelet alkalmazásában:
a) környezeti zaj: a levegőnek olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása, amely a
védendő környezetben észlelhető;
b) környezeti rezgés: környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű és
minőségű ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő épület
szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó emberre;

c) környezeti zaj- vagy rezgésforrás: üzemi, építési, szabadidős és egyéb létesítmény, gép,
berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben környezeti zajt
vagy környezeti rezgést okoz;
d) környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője: az üzemi vagy szabadidős zaj-, illetve
rezgésforrást jelentő létesítményt, gépet, berendezést működtető személy;
e) szabadidős zaj- vagy rezgésforrás: környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális,
szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az
előbbi célra használt berendezés, gép;
f) zaj- vagy rezgésforrásnak minősül, továbbá bármely hangosító berendezés, hangszóró
vagy más műsorforrás, valamint egyéb zajkibocsátó készülék vagy berendezés, amelynek
működtetése a szabadban vagy más rendeltetésű helyiségben zajt vagy rezgést okoz.
g) hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás beleértve ebbe az élő zene
és élő műsor szolgáltatására alkalmas eszköz és berendezést.
h) védendő (védett) terület: a településrendezési terv szerinti
- lakó-, üdülő-, vegyes terület
- különleges területek közül oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és
temetők területei
- zöldterület (közkert, közpark)
- gazdasági területnek az a része, melyen zajtól védendő épület helyezkedik el.
Kertépítéssel és - fenntartással kapcsolatos követelmények
4.§
(1) A kertépítéssel és –fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenység (villany és
robbanómotoros fűnyírás, fakivágás, kerti traktor működtetés, zajt keltő gépek és
szerszámok használata) Verőce közigazgatási területén
a) munkanapokon 0-7 óra, valamint 20-24 óra között
b) szombaton és munkaszüneti napokon: 0-8 óra, valamint 20.00 és 24.00 óra között
c) vasárnap és ünnepnapokon: 0-9 óra, valamint 12-24 óra között nem végezhető.
Szabadidős zaj – és rezgésforrásokra valamint hangosító berendezésekre
vonatkozó szabályok
5.§
(1) Üdülő, tábor, kemping, kereskedelmi szálláshely esetén,
a)- amennyiben ezeknek szabadban illetve sátorban elhelyezett hangosító berendezésük
van, hangosító berendezés csak 22.00 óráig használható, maximum 45 dB-ig.
b)- zárt teremben hangosító berendezés működtetése 24.00 óráig engedélyezett.
c)- szabadban, illetve sátorban hangosító berendezés csak előadások és koncertek
esetében használhatóak.

(2) Legalább 2 napos kulturális fesztiválok, esetében szabadban, illetve sátorban elhelyezett
hangosító berendezés használata csak 23.00 óráig, maximum 45 dB-ig zárt teremben a
hangosító berendezés 24.00 óráig engedélyezett.
(3) Üdülő, tábor, kemping, kereskedelmi szálláshely esetén szabadidős zaj- és rezgésforrás,
valamint hangosító berendezés működtetése csak azokban az épületekben engedélyezett,
melyek kielégítik az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997
(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 50.§ (1) valamint az 55.§ (1) és (2) szerinti
követelményeket, a nemzeti szabványokat, a környezetéből ható zaj- és rezgéshatásoknak az
előírt mértékben ellenáll, illetőleg azt a jelen rendeletben meghatározott mértékig csillapítja.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt tevékenységek, ill. rendezvények esetében valamint
közterületeken zenélés, éneklés, hangoskodás nem zavarhatja a lakók, üdülők nyugalmát, a
munkahelyeken dolgozókat és nem sértheti a közízlést.
Egyéb rendelkezések
6.§
(1) 1
(2) Azon szombati nap, amelyet jogszabály munkanapnak nyilvánít, jelen rendelet alkalmazásában
munkanapnak minősül.
(3) E rendelet alkalmazásában ünnepnap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1.,
pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.
Záró rendelkezések
7.§
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Bethlen Farkas sk.
polgármester

dr. Szoboszlai Csilla sk.
mb. jegyző

Záradék:
Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2009.december 15-i ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetve: 2009.december 22-én.
Hatálybalépés: 2009. december 22.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 11.
Oroszi Beáta
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (V. 31.) önk-i rendelet 1. § g) pontja. Hatálybalépés napja: 2012. június 1.

