Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről szóló 11/2004. (XI.15.) rendelet módosításáról
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 85.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 11/2004. (XI. 15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 38.§ helyébe, a következő rendelkezés lép:
Közterületi rendezvényekre vonatkozó zajvédelmi szabályok
„38.§ (1) Pécsely Község közigazgatási területén, a közterületi rendezvényekkel kapcsolatos hatósági
feladatokat a jegyző látja el.
(2) Közterületi rendezvényen hangosító berendezések működéséhez, élőzene szolgáltatásához hatósági
engedély szükséges, kivéve az Önkormányzat által szervezett rendezvényeket.
(3) Az engedély iránti kérelmet, a rendezvény szervezőjének, a tevékenység megkezdését megelőzően
kell benyújtani, melyet az általános eljárási illetékkel kell ellátnia. A kérelemben meg kell jelölni az adott
rendezvény napi kezdetének és befejezésének időpontját, valamint a zajkeltés módját. Engedély
hiányában a rendezvény nem tartható meg.
(4) Azon szervezőt, aki a hangosító berendezését engedély nélkül üzemelteti, a jegyző kötelezi
tevékenysége azonnali beszüntetésére.
(5) Aki a berendezést az engedélytől eltérően üzemelteti, attól engedélyét – a hatályos jogszabályi keretek
között – vissza kell vonni.
(6) Közterületi rendezvényeken zeneszolgáltatás hétköznap 8-tól 24 óráig, hétvégeken (péntek, szombat,
vasárnap) 9-től, másnap 4 óráig engedélyezhető.
2.§
A rendelet 39.§ helyébe, az alábbi rendelkezés lép:
Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek szabályai
39.§ (1) A község közigazgatási területén
- hétköznap este 20 órától, másnap reggel 7 óráig,
- pénteken és szombaton 20.00 órától, szombaton és vasárnap 9.00 óráig,
- május 1. és szeptember 30. közötti időszakban szombaton 13-16 óra között,
- vasárnap és ünnepnapokon egész nap
tilos minden olyan zajjal járó építési, átépítési, szerelési tevékenység végzése (kivéve a közcélú
hibaelhárítást, kommunális hulladékszállítás és köztisztasági tevékenység, közérdekű beruházás),
valamint motoros és elektromos gépek, készülékek használata vagy berendezés üzemeltetése, amely
alkalmas a szomszédos ingatlanok lakói (használói) nyugalmának megzavarására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakban tilos akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más
technikai eszközzel a szomszédos ingatlanok lakói (használói) nyugalmának megzavarására alkalmas zaj
okozása.
(3) Közterületre irányuló hangszórás - hangosító berendezéssel - csak a jegyző engedélyével folytatható.
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3.§
A rendelet 40.§ helyébe, az alábbi rendelkezés lép:
Mozgóboltokra, mozgóárusokra vonatkozó rendelkezések
40.§ Mozgóboltok, mozgóárusok és alkalmi árusok hanghatással járó értékesítése naponta 18.00 órától
másnap 9.00 óráig tilos.
4.§
A rendelet 41.§ helyébe, az alábbi rendelkezés lép:
Mezőgazdasági célú zajkeltő berendezések
„41.§ (1) Pécsely Község közigazgatási területén, a mezőgazdasági célú zajkeltő berendezésekkel (a
továbbiakban: berendezés) kapcsolatos hatósági feladatokat a jegyző látja el.
(2) A község teljes közigazgatási területén a berendezések működéséhez, hatósági engedély szükséges.
(3) Az engedély iránti kérelmet, a berendezés üzemeltetőjének (használójának, tulajdonosának), a
működtetés megkezdését megelőzően kell benyújtani, melyet az általános eljárási illetékkel kell ellátnia.
(4) A berendezés kizárólag folyamatos, személyes felügyelet mellett üzemeltethető.
(5) A berendezésen jól látható módon fel kell tüntetni a tulajdonos, az üzemeltető és a felügyelettel
megbízott személy nevét, címét, elérhetőségét (telefonszám).
(6) A kérelemhez csatolni kell:
a) a berendezés tulajdonosának nevét, címét, elérhetőségét (telefonszám)
b) az üzemeltető nevét, címét, elérhetőségét (telefonszám)
c) a felügyelettel megbízott személy nevét, címét, elérhetőségét (telefonszám)
d) a berendezés használatának kezdő- és befejező időpontját (év, hónap, nap, óra)
e) a berendezés működéi elvét (gáz üzemű, motoros stb.)
f) a berendezés tervezett elhelyezését bemutató – helyrajzi számmal ellátott – térképet.
(7) Engedély hiányában a berendezés nem üzemeltethető.
(8) Azon üzemeltetőt, aki a berendezést engedély nélkül üzemelteti, a jegyző kötelezi tevékenysége
azonnali beszüntetésére.
(9) Aki a berendezést az engedélytől eltérően üzemelteti, attól engedélyét – a hatályos jogszabályi keretek
között – vissza kell vonni.
(10) A közigazgatási területen a berendezés üzemeltetése 8-20 óráig engedélyezhető.
5.§
A rendelet 3. számú függeléke hatályát veszti.
6.§
A rendelet 43.§ (2) bekezdés helyébe, az alábbi rendelkezés lép:
„43.§ (2) a) Belterületen és a belterület határától számított 500 méteren belüli külterületen, kis haszonállat
tartására saját, házi szükségletnek megfelelő számban van lehetőség, összesen fajtánként maximum 50 db
állat tartására. Nagyhaszonállat tartására maximum 20 db-ig, ló és tehén estében maximum 10 db-ig van
lehetőség.
b) A további külterületi ingatlanokon kis és nagy haszonállat korlátlan számban tartható, amennyiben az
állattartás feltételei fennállnak.
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Záró rendelkezések
7.§
(1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit – a 6.§ kivételével - 2012. január 1-ét
követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2)A rendelet 6.§-ban meghatározottakat 2012. június 30-ig kell megvalósítani.
(3) E rendelet 2012. január 2. napján hatályát veszti.

Sebők Lajos
polgármester

Jurics Tamás
körjegyző

E rendelet 2011. december 9. napján kihirdetésre került.

Jurics Tamás
körjegyző

3

