Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2009. (V.04.) rendelete
A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendeletre az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
(1)

A rendelet hatálya Tahitótfalu község közigazgatási területére terjed ki.

(2)

A rendelet minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre kiterjed, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási
területén tartózkodik illetve tevékenységet végez.

(3)

E rendelet szabályait kell alkalmazni a község közigazgatási területén zajkibocsátással
járó közterületi rendezvényekre, valamint magánszemélyek háztartási igényeit
kielégítő tevékenységekre.

(4)

Az önkormányzat által szervezett községi rendezvények a rendelet hatálya alól
kivételt képeznek.

(5)

E rendelet szempontjából zaj: olyan hang, amely nem kívánatosnak, zavarónak,
kellemetlennek vagy károsnak minősül. E rendelet szempontjából hangosító
berendezésnek minősül bármely hangszóró vagy műsorforrás (rádió, televízió),
beleértve ebbe az élő zene és élő műsor szolgáltatására alkalmas eszközt és
berendezést.
2.§

(1)

Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység, például kertfenntartás és
kertépítés, barkácsolás, zajt keltő gépek és szerszámok használata
a) hétköznapokon 06 és 20 óra között
b) szombaton 10 és 18 óra között engedélyezett,
c) vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden más időszakban tilos.

(2)

Szabadtéri zajt keltő tevékenység (vendéglátó létesítmények kerthelyiségének,
valamint bármely kulturális, szórakoztató és sportlétesítmény működtetése stb.)
végzése 22-06 óra között tilos.

(3)

Szabad térben élőzene szolgáltatás, az ezzel együtt járó gépi kihangosítás, közterületi
zenélés, éneklés a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően végezhető.

(4)

Közterületi zenélés, éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, a munkahelyen
dolgozókat, és nem sértheti a közízlést.

(5)

Közterületen tervezett vagy rendszeres utcai zenéléshez, énekléshez a közterülethasználat rendjének szabályozásáról szóló Önkormányzati rendelet alapján közterülethasználati engedély szükséges.

(6)

Lakóterületen belül üzletek, raktárak áruval történő feltöltése, zajjal járó rakodás és
áruszállítás éjjel 23 óra és reggel 05 óra között tilos.
3. §1
4. §

(1)

A rendelet a 2009. május 4-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a zaj elleni védelem
helyi szabályozásáról szóló 16/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(3)

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Tahitótfalu, 2009. április 30.
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Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(V. 25.) rendelet 1. § k) pontja

