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                                             E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

                                        2013. június 27-én tartandó ülésére  

 

 

Napirend: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

                 tisztaságáról szóló I/2000.(I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.   

 

Előadó:   Zsombok Lajos polgármester  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet  

hatálya kiterjed azokra a tevékenységekre , létesítményekre amelyek a környezeti zajt  és rezgést 

okoznak vagy okozhatnak. Nem terjed ki a rendelet hatálya azonban a közterületi rendezvényekre 

illetve a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre, vagyis a magánszemélyek 

által okozott zajhatásokra.  

  

  A települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletet alkothat azokra a területekre vonatkozóan 

amelyeket magasabb szintű jogszabályok (törvény ,miniszteri rendelet, kormányrendelet) nem 

szabályoznak. Ezen önkormányzati rendeletben lehetőség és mód van az egyedi határértékkel nem 

jellemezhető zavaró zajok szabályozására is.  Javaslom, hogy a magasabb szintű jogszabály által 

nem szabályozott esetekre alkossunk helyi rendeletet.  

  Tekintettel arra, hogy a környezeti zaj-és rezgés elleni védelem szabályait a 284/2007.(X.29.) 

Korm. rendelet tartalmazza , a képviselő-testület csak azokban a helyi társadalmi viszonyokban 

állapíthat meg zajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket , amelyekre nézve a Korm. rendelet nem 

tartalmaz szabályozást.  

A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek tekintetében sor kerülhet a házi ,ház 

körüli, kerti munkák ( pl. fűnyírás, barkácsolás) időbeli korlátozására is.  

 A magáningatlanokon, különösen a nyári időszakban jellemző kültéri zenehallgatás egységes 

szabályrendszerének felállítása lehetővé tenné az egyértelmű szankcionálást,valamint a konkrét 

elvárások megjelölését a helyi rendeletben foglaltak szerint.  

 

Lengyeltóti város közigazgatási területén a lakosság nyugalma, az életviszonyok rendezettsége, az 

egymást tiszteletben tartó magatartás megvalósulása céljából szükségesnek tartom a hatályos 

rendeletünk fentiekkel történő módosítását.   

 

   A helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról szóló 

I/2000.(I.20.) önkormányzati rendeletünk  szabályozza Lengyeltóti lakott területén a hulladék 

égetésének a szabályait. A rendelet alapján május 15 és szeptember 15 között a hulladék égetése 

tilos. Előző Képviselő-testületi ülésen felmerült az az igény, hogy a jelenleg tiltott időszakban is 

bizonyos korlátozásokkal , de lehetősége  legyen a lakosságnak a hulladék égetésre.  

  Magasabb szintű jogszabályok , a környező települések hatályos rendeleteinek illetve a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságok tájékoztatóinak tanulmányozása kapcsán az alábbiakat 

állapítottam meg.  



   

 

  A környező települések helyi rendeletei amennyiben szabályozzák az égetést azt kizárólag a 

tavaszi és az őszi időszakban engedik meg, illetve konkrét naphoz és napszakhoz is kötik.  

  Az elmúlt évek forró nyári időjárása a levegő tisztaságának a védelme és tűzvédelem 

szempontjából,a rendeletünkben meghatározott időszakon túl a helyben keletkezett avar kerti 

hulladék égestésének a lehetőségét nem javaslom.  

 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy a melléket rendelet tervezet elfogadása ügyében 

szíveskedjen dönteni.  

  

Határozati javaslat:  
 

1. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről a 

közterületek és ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról szóló rendelet módosítását  

elfogadja. 

      2.   Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről a 

 közterületek és ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról szóló rendelet módosítását  nem       

fogadja el.  

       

 

Lengyeltóti 2013. június 18.  

 

 

                                                                                              Zsombok Lajos  

                                                                                                 polgármester  

 

Az előterjesztést készítette:                            Jóváhagyta: 

 

 

Bándiné Matucza Erika                            dr. Szatmári Ibolya  

           főelőadó                                                   jegyző  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

….../2013 ( VI.27) számú önkormányzati rendelet-TERVEZETE  

 

  

             a helyi környezet védelméről , a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

               tisztaságáról szóló I/2000 (I.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

                                         
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995.évi LIII.törvény ( a továbbiakban :Tv.) 46.§(1) bekezdésének c) pontjában 

kapott felhatalmazása alapján a Tv. 48.§(1) bekezdésében , továbbá Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) 11. pontjában , a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 

szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 85.§(1) e) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

                                                               

                                                                        1.§ 

 

 A helyi környezet védelméről , a közterületek és ingatlanok rendjéről , a település tisztaságáról 

szóló  I/2000.(I.20.) számú rendelete  az alábbi 17.§-al  egészül ki. 

 

                                                                 

 

(1) Kertépítéssel, zöldterület -fenntartással, gondozással kapcsolatos munkálatokat, 

magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó 

tevékenységet 

a) nyári időszakban-június 1-augusztus 31-ig-munkanapokon 6.00-20.00 óra között  

b) szombaton vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-19.00 óra között végezhető.  

c) Az a) pontban szereplő időszakon kívül munkanapokon 7.00-20.00 óra , szombaton vasárnap és 

ünnepnapokon 8.00-19.00 óra között végezhető.  

 

(2) Magáningatlanon épületen kívüli területen (kerthelyiség, terasz stb) hangosító berendezést 

alkalmazó, nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű rendezvény 

a) munkanapokon: 7.00-20.00 óra között  

b) szombaton: 8.00-22.00 óra között  

c) vasárnap és munkaszüneti napon: 8.00-20.00 óra között tartható.  

 

 

 Lengyeltóti 2013. június 27. 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                 Zsombok Lajos  

           jegyző                                                            polgármester  

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. június  27.     

 

 

 

 

 

 



  


