
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. augusztus 23. napján tartandó nyilvános ülésére 

 
 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

 

A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Előterjesztő 

megnevezése:  
Kötél Krisztina jegyző 

Az előterjesztést 

készítette:  
Kötél Krisztina jegyző 

Iktatószám:  21-193 /2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  Az önkormányzati rendelet tervezete írásban mellékelve. 

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
---- 

Egyeztetve, megtárgyalva: 

A rendelet- tervezet a Veszprémi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére 

véleményezés céljából, a Veszprém Megyei Önkormányzat 

részére állásfoglalás céljából, valamint a szomszédos 

önkormányzatoknak tájékoztatásul került megküldésére. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület a 58/2017. (VI. 14.) számú határozatával elfogadta  a zajvédelem helyi 

szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet -tervezet tartamát. 

A rendelet- tervezet a Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya részére véleményezés céljából, a Veszprém Megyei Önkormányzat részére 

állásfoglalás céljából, valamint a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul került 

megküldésére. A visszaérkezett vélemény és állásfoglalás kifogást nem emelt a rendelet 

tartalmával szemben.  

Így a rendelet megalkotására a környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének és a megyei 

önkormányzat állásfoglalásának birtokában már sor kerülhet.  

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

rendelet tervezet szerinti tartamú rendeletet megalkotni.   

 

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 

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

alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Nemesvámos, 2017. augusztus 11.  

          

         

Kötél Krisztina 

      jegyző 

 

 

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 2017. október 1. napján lép hatályba. 

 

 

Veszprémfajsz, 2017. augusztus 23. 

 

  

           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. 


