Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2009. (XI. 20.) számú rendelete
a helyi zaj és rezgésvédelmi szabályokról
Értény Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. §-a (1)
bekezdésének e) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a szabálysértésekről szóló 1999.
évi LXIX. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelettel összhangban a
zajvédelem helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
E rendelet hatálya Értény község közigazgatási területén kiterjed minden természetes és jogi
személyre, jog személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely állandó, vagy
ideiglenes jelleggel a közigazgatási területen tartózkodik, illetőleg tevékenységet végez és
környezeti zajt, illetve rezgést okoz vagy okozhat.

2. §
E rendelet alkalmazásában
a) hangerősítő, hangkibocsátó berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely a
hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki;
b) mobil szabadtéri üzemeltetés: olyan üzemeltetés, melynek során a zajforrás változtatja
helyét;
c) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván, valamint egyéb ingatlanoknak közhasználat céljára átadott
területrésze.
3. §
E rendelet szempontjából zajforrásnak minősülnek különösen:
bármilyen hangszóró, vagy műsorforrás beleértve az élőzene, vagy élő műsor szolgáltatását is
(hangerősítő eszközökkel vagy hangerősítő eszközök nélkül).
4. §1
(1) A településen élők nyugalmának biztosítása érdekében tilos a Kossuth utca egész területén
hangerősítő, hangkibocsátó berendezés használta mozgóbolti értékesítés céljából.
(2) Mozgóbolti értékesítés során álló helyzetben tilos hangerősítő, hangkibocsátó berendezés
használta.
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(3) Mozgóbolti értékesítés céljából hangerősítő, hangkibocsátó berendezés használta az (1)
bekezdés kivételével április 01. napjától október 30. napjáig 8-19-óráig, november 01.
napjától március 31. napjáig 8-17 óráig lehetséges.
5. §
Aki e rendelet 4. §-ának előírásait megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
6. §
(1) Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után
induló ügyekben kell alkalmazni.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezeti zaj- és rezgés elleni
védelemről szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, továbbá a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet előírásait kell alkalmazni.
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Záradék:
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