Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 37/2014.(IX.11.)Ör-rel módosított
42/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a zaj- és rezgésvédelem szabályairól
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a 3.§ (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 19.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4.§ tekintetében,
az 5.§ (1)-(2) bekezdése tekintetében, a 6.§ (1)-(4) bekezdése tekintetében, a7.§
(1) bekezdése tekintetében, 8.§ (1) bekezdése tekintetében, a 9.§-a tekintetében
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
46.§ (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség véleménye alapján a következőket rendeli el:
1.§ (1) a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

hangosító berendezés: bármilyen hangszóró, vagy más, műsorforrást,
hirdetést vagy szórakoztatást biztosító elektronikus berendezés,
mobil szabadtéri üzemeltetés: olyan üzemeltetés, melynek során a
zajforrás változtatja a helyét,
közterületi rendezvény: hangosítást igénylő, szervezett formában,
meghatározott célból, így különösen művészeti, tudományos,
közművelődési, társadalmi, politikai, sport célú közterületen tartott
esemény,
a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott
szervezet, természetes személy,
parkfenntartó gazdálkodó szervezet: olyan egyéni vagy társas
vállalkozás, amely városi közterületen zöldfelület-fenntartási
tevékenységet folytat,
lakóterületi övezet: Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati rendelet
(továbbiakban: HÉSZ) szerinti nagyvárosias, kisvárosias, kertvárosias,
falusias lakóterület,
sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység: testedzési szolgáltatás,
fitnesz- és testépítő klub és létesítmény által nyújtott szolgáltatás
(TEÁOR 9313 ’08).

(2) A rendelet szabályait nem kell alkalmazni a gyülekezési jogról szóló törvény
hatálya alá tartozó tevékenységek gyakorlása esetében.
2. §

Zajvédelmi szempontból a zajkibocsátási határérték meg állapításánál a
hatályos HÉSZ szerinti övezeti besorolást kell alapul venni.

3.§ (1) Közterületen rendezvény tartására, kivéve az Önkormányzat által
szervezet ünnepségeket, sportrendezvényeket, az 1. melléklet szerinti
kiemelt fesztiválokat és sportrendezvényekhez kapcsolódó nyitó- és záró
ünnepségeket,:
a) október 1. – április 30-a között 10.00 és 22.00 óra között,
b) május 1. – szeptember 30-a között 10.00 és 24.00 óra között
kerülhet sor.
(2) A közterületek használatáról és a fás szárú növények védelméről szóló
önkormányzati rendeletben meghatározott közterület használati
engedélyben kell rendelkezni az (1) bekezdésben rögzített korlátozások
betartásával kapcsolatos kötelezettségről.
(3) A polgármester átruházott hatáskörben közterületek használatáról és a
fás szárú növények védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján a
közterület használati engedélyt visszavonja, ha az engedélyes nem tesz
eleget a (2) bekezdés szerinti döntésben meghatározott
kötelezettségének, vagy a közterület használatát megtiltja, ha a
rendezvény megtartására közterület használati engedély kiadása nélkül
került sor.
4.§

Lakóterületi övezetben a vendéglátó egységek kerthelyiségében vagy
teraszán hangosító berendezést nem lehet üzemeltetni 22.00 óra és
10.00 óra között.

5.§ (1) Építési-, bontási-, kivitelezési-, szerelési tevékenység – közútkezelői
engedélyhez kötött tevékenységtől, vagy közvetlen veszélyelhárítástól
eltekintve, így különösen csőtörés, dugulás-elhárítás, lakóterületi
övezetben – nem végezhető:
a) munkanapon 20.00 óra és 7.00 óra között,
b) munkaszüneti napon – vasárnap és ünnepnap kivételével - 18.00 óra
és 8 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapon 12.00 óra és 8.00 óra között.

(2) Társasházban lakásszövetkezeti épületben az épületen belüli építési -,
bontási-, szerelési tevékenység esetén
az (1) bekezdés szerinti
rendelkezést nem kell alkalmazni,
a társasházközösség, vagy a
lakásszövetkezet szervezeti-és működési szabályzatban és a házirendben
maga határozza meg az ingatlantulajdonosokra, használókra irányadó
rendelkezéseket azzal,hogy ezek nem lehetnek ellentétesek az építésre ,
vagy zajszint határértékre a lakóépületek tekintetében irányadó
jogszabályban meghatározott rendelkezésekkel.
6.§ (1) Természetes személy a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon
háztartási igényét kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással
kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így különösen motoros fűnyírást,
motoros fakivágást, kerti traktor működtetését - a rendkívüli kárelhárítás
esetét kivéve, így különösen veszélyesnek ítélt fa kivágását - nem
végezhet:
a) munkanapon 20.00 óra és 7.00 óra között
b) munkaszüneti napon – vasárnap és ünnepnap kivételével - 20.00 óra
és 8 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapon 18.00 óra és 8.00 óra között.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is,
amikor természetes személy a köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott közterület-tisztántartási kötelezettségének tesz eleget.
(3) Gazdálkodó szervezet kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással
kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így különösen: motoros fűnyírást,
motoros fakivágást, kerti traktor működtetését – a rendkívüli kárelhárítás
esetét kivéve, így különösen veszélyesnek ítélt fa kivágása –lakóterületi
övezetekben nem végezhet:
a) munkanapokon 20.00 óra és 7.00 óra között
b) munkaszüneti napon – vasárnap és ünnepnap kivételével - 18.00 óra
és 8 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapon 12.00 óra és 8.00 óra között.
(4) Parkfenntartó gazdálkodó szervezet kertépítéssel és zöldfelületfenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így különösen
robbanómotoros fűnyírást, motoros fakivágást, kerti traktor
működtetését a rendkívüli kárelhárítás esetét kivéve, így különösen
veszélyesnek ítélt fa kivágása – lakóterületi övezetekben nem végezhet:

a) munkanapon 20.00 óra és 7.00 óra között
b) munkaszüneti napon – vasárnap és ünnepnap kivételével - 18.00 óra
és 8 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapon.
(5) Társasházban és lakásszövetkezeti épületben az (1) bekezdésben
meghatározott rendelkezéseket nem kell alkalmazni, a társasházközösség,
lakásszövetkezet szervezeti- és működési szabályzatában és a
házirendben maga határozza meg az ingatlantulajdonosokra, használókra
irányadó rendelkezéseket.
7.§ (1) Közterületi rendezvény keretében, vagy lakóépületek udvarán családi
rendezvény esetén pirotechnikai terméket 23.00 óráig lehet felhasználni,
alkalmanként legfeljebb 30 percig terjedő időtartamra. Kivételt képez ez
alól az augusztus 20-i és december 31-i, az Önkormányzat által
szervezett tűzijáték időpontja és időtartama.
(2) Társasház, lakásszövetkezeti épület esetén az (1) bekezdés szerinti
rendelkezéseket nem kell alkalmazni, a társasházközösség, vagy
lakásszövetkezet szervezeti-és működési szabályzatában és a házirendben
maga határozza meg az ingatlantulajdonosokra, használókra irányadó
rendelkezéseket.
8.§ (1) Mobil szabadtéri hangosító berendezés, így különösen hirdető autó
lakóterületi övezetekben nem üzemeltethető:
a) munkanapon 18.00 óra és 10 óra között
b) munkaszüneti napon, vasárnap és ünnepnapon.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat nem kell alkalmazni, ha a közölt
hirdetmény közérdekű, így különösen az állampolgárokat érintő
veszélyhelyzet elhárítására irányuló célt szolgál.
9.§1 Lakóterületi övezetekben – közterületi rendezvény kivételével – sport,
szórakoztató, szabadidős tevékenység nem végezhető:
a) munkanapon 21.00 óra és 7.00 óra között,
b) munkaszüneti napon, vasárnap és ünnepnapon 22.00 óra és 9.00 között.
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10.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajés rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 19/2009. (V.4.)
önkormányzati rendelet.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajés rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 19/2009. (V.4.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 44/2009. (IX.16.)
önkormányzati rendelete.
Veszprém, 2012. június 28.

Porga Gyula s.k.
polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. június 29.

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

1. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 42/2012. (VI.29.)
önkormányzati rendeletéhez
1. Kiemelt rendezvények, fesztiválok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Gizella Napok,
Civil Nap,
a Tánc Fesztiválja,
Kabóciádé,
Veszprémi Utcazene Fesztivál,
Veszprém Fest
RozéRizling Jazz Fesztivál,
Nyári Fesztivál (Nyáresték sorozat, Világjava Estek, Várszínpad, Vivace)
Séd völgy rendezvényei a Kiskuti Csárdától a Remete utcáig,
Illatos Advent,
Városi Szilveszter,
Veszprémi Egyetemi Napok közterületi rendezvényei

2. Kiemelt sportrendezvények:
- Veszprém Rally,
- Cell Cup,
- Veterán Autós Találkozó

