Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20 /2012. (XI.5.) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 1991. évi XX. törvény 85. §
(1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § (1) bekezdése c) pontja, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Mány Község Önkormányzatának közigazgatási
területére.
2. § (2) A rendelet személyi hatálya
a) bármely természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet által, állandó vagy ideiglenes jelleggel megtartott
rendezvényekre,
b) bármely természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet által, állandó vagy ideiglenes jelleggel működtetett
mozgó zajforrások üzemeltetésére
c) külön jogszabályban meghatározott működési engedéllyel, illetve
bejelentés-köteles tevékenység folytatásához szükséges igazolással
rendelkező üzletek zeneszolgáltatására, illetve az üzletben megtartott
rendezvényekre,
d) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, állandó vagy ideiglenes
jelleggel folytatott tevékenységgel kapcsolatos indokolatlan zaj
okozására.
3. § Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) a Mány Község Önkormányzata által szervezett rendezvények során,
annak területén és időtartama alatt alkalmazott hangosításra,
b) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
valamint a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések
során végzett tevékenységekre,
c) vallási tevékenység végzésére,
d) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki
mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zajra,
e) egyesületek által rendezett sportesemények keltette zajra.
2. Értelmező rendelkezések
4. § E rendelet alkalmazásában a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott

fogalmakat kell alkalmazni.
3. A lakosság háztartási és a helyi közösségek igényeit kielégítő, zajkeltő
tevékenységre vonatkozó szabályok
5. § Kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, magánszemélyek háztartási
igényeinek kielégítését szolgáló, zajjal járó tevékenység
a) munkanapokon 6:00 óra és 20:00 óra között,
b) pihenőnapokon, vasárnap és ünnepnapokon: 8:00 óra és 20:00 óra
között
végezhető.
6. § Lakóépületben és a hozzá tartozó kertben, valamint közterületen és a szabadban
kizárólag 7:00 óra és 22:00 óra között lehet mások nyugalmának megzavarására
alkalmas, zajjal járó tevékenységet végezni.
7. § Tilos a hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel
történő indokolatlanul ismétlődő különleges zajokozás. A berendezések megfelelő
műszaki állapotáról a tulajdonos mindenkor köteles gondoskodni.
4.

Közterületi, szabadtéri rendezvények során működtetett hangosító
berendezésekre, és a mozgó zajforrásokra vonatkozó rendelkezések

8. § Szabad téren a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, kereskedelmi célú reklám
tevékenység közterületen történő végzése céljából hangerősítő, hangkeltő
berendezések alkalmazása kizárólag munkanapokon 7:00 óra és 12:00 óra, valamint
15:00 és 19:00 óra között engedélyezett.
9. § (1) Helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó szabadtéri műsorszórás
10:00 óra és 22:00 óra között folytatható.
(2) Szabadtéri koncert – az állami, valamint az önkormányzat által szervezett
ünnepségek
programjához kapcsolódó koncertek és engedélyezett rendezvények kivételével –
10:00 óra és 22:00 óra között tartható.
(3) Zajkibocsátással járó, a (2) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő, alkalmi
rendezvények csak 10:00 óra és 22:00 óra között engedélyezhetők.
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben szabályozott időkorlát alól - kérelem alapján - a
Polgármester felmentést adhat a rendezvény felelős szervezője részére.
5. Szórakozóhelyek működése, egyéb szolgáltatások nyújtása
10. § Szórakozóhelyek kerthelyiségében, bármely nyitott helyiségében, illetve nyitott
ablakok és ajtó mellett zene-, illetve műsorszolgáltatás 10:00 óra és 22:00 óra között

lehetséges.
11. § 22:00 óra és 6:00 óra között szórakozóhelyeken zene-, illetve műsorszolgáltatás
csak zárt helyiségen belül, zárt ablakok és ajtó mellett és csak olyan hangerővel
lehetséges, amely a környékbeli lakosság nyugalmát nem zavarja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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