Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c)
pontjában, 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 meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Fejér Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleménye alapján
a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya
1.§ (1) A rendelet célja, hogy meghatározza az ember egészséghez, egészséges környezethez való
jogának védelme érdekében a helyi zajvédelmi szabályokat.
(2) A rendelet hatálya Pápateszér községközigazgatási területén a természetes személy, jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által állandó vagy ideiglenes jelleggel,
zajkibocsátással járó,
a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő építési, bontási tevékenységre,
b) kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységre,
c) vendéglátó egység épületen kívüli területén hangosító berendezés üzemeltetésére,
d) magáningatlanon hangosító berendezést alkalmazó, legalább 20 főből álló rendezvényre,

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki
a) a Pápateszér község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és szervezetei által
megrendezett közterületi rendezvényekre,
b) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
c) az életveszély elhárítása és vagyoni kár keletkezésének megelőzése érdekében végzett, a
rendelet 3.§ és 4.§-ainak hatálya alá tartozó tevékenységekhez kapcsolódó zajkibocsátásra és
zajforrás üzemeltetésére.
(4) A rendelet 5.§-ában meghatározott tevékenység zajforrásaitól származó környezeti zajterhelés
nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket.

2. Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában:
a)
hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élő zene, élő
műsor szolgáltatására alkalmas eszközt, berendezést is;
b)
közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
2.§ 13. pontjában meghatározott földterület és egyéb ingatlan;
c)
közterületi rendezvény: hangosítást igénylő, szervezett formában, meghatározott célból, (így
különösen művészeti, tudományos, közművelődési, társadalmi, politikai, sport) közterületen tartott
esemény;
d)
magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: olyan zajhatással járó,
háztartáson belüli tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának megzavarására, így különösen
lakásfelújítással kapcsolatos tevékenységek, zenélés vagy zenehallgatás, sporttevékenység, játék,
motoros gép üzemeltetése, favágás, fűrészelés;
II. Fejezet
Részletes rendelkezések

3. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő építési, bontási tevékenységre vonatkozó
szabályok
3.§ Pápateszér község közigazgatási területén lévő ingatlanon a településen tartózkodók
nyugalmának biztosítása érdekében a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő,
zajkibocsátással járó építési és bontási tevékenység
a) munkanapokon 07.00 és 19.00 óra között végezhető,
b) szombaton és munkaszüneti nap 08.00 és 18.00 óra között végezhető,
c) vasárnap nem végezhető.

4. Kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységre vonatkozó szabályok
4.§ Pápateszér község közigazgatási területén lévő ingatlanon a magánszemélyek háztartási
igényeit kielégítő kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó
tevékenység, így különösen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor üzemeltetés
a) munkanapokon 07.00 és 19.00 óra között végezhető,
b) szombaton és munkaszüneti nap 08.00 és 18.00 óra között végezhető,
c) vasárnap nem végezhető.

5. Vendéglátó egység épületen kívüli területén hangosító berendezés üzemeltetésére vonatkozó
szabályok
5.§ Pápateszér község közigazgatási területén lévő ingatlanon a vendéglátó egység - épületen kívüli
- kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezés
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a) munkanapokon 07.00 és 22.00 óra között üzemeltethető,
b) szombaton és munkaszüneti nap, vasárnap 8.00 és 22.00 óra között
üzemeltethető.

6. Magáningatlanon hangosító berendezés alkalmazására vonatkozó szabályok
6.§ Pápateszér község közigazgatási területén lévő magáningatlan – épületen kívüli –
kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezést alkalmazni
a) munkanapokon 07.00 és 20.00 óra között,
b) szombaton és munkaszüneti nap 8.00 és 22.00 óra között,
c) vasárnap 8.00 és 20.00 között lehet.

7. Jogkövetkezmények
7.§ Aki
a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó építési, bontási tevékenységet
végez munkanapon 19.00 és 07.00 óra, szombaton és munkaszüneti nap 18.00 és 08.00
között, vasárnap (3.§);
b) kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet végez
munkanapon 19.00 és 07.00 óra között, szombaton és munkaszüneti nap 18.00 és 8.00 között,
vasárnap ( 4.§ );
c) vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezést használ munkanapon
22.00 és 07.00 között, szombaton és munkaszüneti nap, vasárnap 22.00 óra és 08.00 óra
között (5.§);
d) magáningatlan – épületen kívüli – kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezést
alkalmaz munkanapokon 20.00 óra és 07.00 óra között, szombaton és munkaszüneti nap
22.00 óra és 08.00 között, vasárnap 20.00 óra és 08.00 óra között (6. §)
50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, illetve 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.

III. Záró rendelkezések
8. §(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet az alábbi uniós jogi aktusoknak való megfelelőséget szolgálja:
a) a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a környezeti zaj értékeléséről és
kezeléséről,
b) a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a belső piaci szolgáltatásokról.

Fehér Mária
címzetes főjegyző

Völfinger Béla
polgármester
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A rendeletet kihirdettük:
Pápateszér, 2015. november 4.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
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