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Tisztelt Képviselő-testület! 

Korábbi képviselő-testületi ülésen merült fel az igény, hogy a nyugodt lakókörnyezet 

biztosítása érdekében néhány zajjal járó háztartási, illetve házkörüli tevékenység (pl. fűnyírás, 

fűkasza, kapálógép, motorfűrész stb. használata) tekintetében  érdemes lenne némi időbeli 

korlátozást bevezetni. 

A környezeti zajt, illetve rezgést okozó tevékenységek, létesítmények vonatkozásában a 

részletes  környezetvédelmi szabályokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

tartalmazza. A Korm. rendelet  hatálya azonban a magánszemélyek háztartási igényeit 

kielégítő tevékenységre nem terjed ki, ez esetben a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása 

a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

Álláspontunk szerint ajánlatos óvatosan és körültekintően eljárni a szabályozás során. Falusias 

lakókörnyezetről lévén szó, bizonyos háztartási tevékenységek, így a fűnyírás is, a falusi élet 

természetes velejárói, amit tudomásul kell venni. A rendezett lakókörnyezet a település 

minden lakosának érdeke. Ugyanakkor a másik oldalon találjuk a nyugodt környezetre, 

pihenésre való igényt, ami szintén elfogadható és méltányolható. A két oldal egyensúlyának 

megteremtésére kell törekedni, korlátokat csak a szükséges mértékben felállítani. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdés alapján a környezetvédelmi tárgyú rendelet tervezetét a szomszédos és érintett 

önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek 

véleményezésre meg kell küldeni.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjenek jelen előterjesztés részeként csatolt 

rendelet tervezetet  megvitatni.  

A rendelet megalkotására a környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének és a megyei 

önkormányzat állásfoglalásának birtokában, későbbi testületi ülésen kerülhet sor. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint 

 

a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelethez 

 

A tervezett rendelet 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet a társadalmi együttélés adott 

területének szabályozására,  a nyugodt lakókörnyezethez, a pihenéshez való jog biztosítására 

szolgál. A rendelet alapján a zavaró zajhatással járó „háztartási tevékenységeket”  időben nem 

korlátlanul, hanem a rendelet szabta keretek között lehet végezni. Vélhetően  a lakosok 
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többsége egyetért a szabályozással, de néhány esetben ellenvélemény kinyilvánítására is lehet 

számítani. A gazdasági, költségvetési hatások nem relevánsak.  

 

2. Környezeti és egészségi következményei: A nyugodt lakókörnyezethez,  pihenéshez való 

jog védelmét szolgáló rendelet közvetetten  pozitív hatással van a településen élők 

lakókörnyezetére, egészségére. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív terheket nem 

befolyásolja. 

 

4. Megalkotásának  szükségessége, a  rendeletalkotás  elmaradásának  várható   

következményei: A nyugodt lakókörnyezet megteremtése érdekében, a zajhatással járó 

háztartási  tevékenységek végzésének időbeli korlátozása iránt felmerült igény következtében 

került sor a rendeleti szabályozásra. A rendelet célja egyfajta kompromisszum megteremtése a 

zajos „háztartási”  jellegű tevékenységek tűrése és a nyugodt lakókörnyezet biztosítása között. 

Elmaradása esetén a zavaró zajhatással járó háztartási tevékenységek korlátozás nélkül, 

bármikor végezhetőek, ütközve mások  nyugalomra, pihenésre való jogos érdekével.  

 

5. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet 

alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Nemesvámos, 2017. június 8.  

          

         

Kötél Krisztina 

      jegyző 

 

Határozati javaslat: 

 

...../2017. (VI. 14.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zajvédelem helyi 

szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét az előterjesztésnek megfelelő 

tartalommal jóváhagyja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a rendelet- tervezetnek a Veszprémi 

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére véleményezés 

céljából, a Veszprém Megyei Önkormányzat részére állásfoglalás céljából, valamint a 

szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul történő megküldésére.  

Az önkormányzati rendelet megalkotására a környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai 

véleménye és a megyei önkormányzat állásfoglalása birtokában, azok rendelkezésre állását 

követő, soron következő testületi ülésen kerül sor. 

 

Határidő: 2017. június 21. a rendelet tervezetének véleményezés, állásfoglalás és 

tájékoztatás céljából történő  megküldésére vonatkozóan 

Felelős: Kötél Krisztina jegyző 
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Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …. /2017. (…..) önkormányzati rendelete 

a zajvédelem helyi szabályozásáról 
 

tervezet 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény  48. § (1) és (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény  46. § (3) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró  Veszprémi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a  
következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § A rendelet hatálya Veszprémfajsz község belterületén a magánszemélyek háztartási 

igényeit kielégítő tevékenységére  terjed ki. 

  

2. § (1) Az ingatlanon zajhatással járó kertművelési, kertépítési, valamint kertfenntartási 

tevékenység, különösen fűnyírás, elektromos fűkasza, kapálógép, motorfűrész használata,  

kerti traktor üzemeltetése vasárnap nem végezhető. 

 

(2) Az ingatlanon  zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési, építési munka, hobbi 

tevékenység (pl. anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép, 

betonkeverő használata stb.) vasárnap nem végezhető.  

 

 (3) A (2) bekezdés szerinti korlátozás  alól kivételt képez  az azonnali beavatkozást igénylő 

hibaelhárítás vagy veszélyelhárítás céljából történő munkavégzés. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. 

 

 

Veszprémfajsz, 2017. ……………………… 

 

 

               

 

           Fertig József         Kötél Krisztina 

           polgármester                                                                                jegyző 
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INDOKOLÁS 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint 

 

a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

 

A nyugodt lakókörnyezethez, pihenéshez való jog biztosítása érdekében került sor a 

zajhatással járó kertműveléssel, ingatlanfenntartással  kapcsolatos tevékenységek végzésének 

időbeli korlátozását tartalmazó szabályozás bevezetésére. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

1. § A rendelet területi és személyi hatályát állapítja meg. 

 

2. § A zajhatással járó tevékenységekre, azok időbeli korlátozására vonatkozó szabályokat 

tartalmazza. 

 

3. § A rendelet hatályba lépésének időpontját állapítja meg. 


