Tarany Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2019 (VI.21.) önkormányzati
rendelete
a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról
Tarany község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a környezetvédelem általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (1) és (4) bekezdés f, pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Tarany község közigazgatási területén minden természetes és jogi
személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed, aki, vagy amely
állandó vagy ideiglenes jelleggel az e rendeletben megjelölt tevékenysége, működése során a
község közigazgatási területén zajt bocsát ki.
2. Közterületi rendezvényekre vonatkozó szabályok
2.§ (1) A közterületen történő élőzene szolgáltatás, élőzene szolgáltatással együtt járó gépi
kihangosítás, a gépi zene kihangosítás, továbbá egyéb közterületi rendezvény nem zavarhatja
a község lakóinak nyugalmát, a munkahelyen dolgozókat és nem sértheti a közízlést.
(3) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a Tarany Község Önkormányzatának szervezésében
megtartott önkormányzati rendezvény, amely
a) három napnál hosszabb nem lehet,
b) a rendezvénnyel járó esetleges kellemetlenségekről a község lakóit kellő időben és módon
tájékoztatni kell,
c) a közízlést nem sértheti.
3. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre vonatkozó szabályok
3.§ (1) A magánszemély háztartási igényeit kielégítő
a) zajt keltő tevékenység, különösen
aa) fűnyírás,
ab) fűrészelés,
ac) barkácsolás végzése,
b) zajforrások, különösen
ba) kapálógép,
bb) betonkeverő működtetése,

c) épületen belüli testhang vezetéssel járó építési, felújítási tevékenység,
hétfőtől péntekig vagy szombaton 6 óra és 21 óra között engedélyezett, munkaszüneti
napokon és több napos ünnepnapokon nem engedélyezett.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik a közszolgáltatók által végzett
rendkívüli hibaelhárításra, helyreállítási tevékenységre.
4. Mobil hangosító eszköz használatának szabályai
4.§ (1) Mobil hangosító berendezés álló helyzetben nem üzemeltethető.
(2) Mobil hangosító berendezés
a) munkanapokon 8 és 18 óra között,
b) munkaszüneti napokon 8 és 12 óra között üzemeltethető.

5. Záró rendelkezések

5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
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A rendelet a 2019. június 21. napján kihirdetve.
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