
 
 
 
 
 

H I R D E T M É N Y  

 

Szekszárd Megyei Jogú Város lakossága részéről az utóbbi időben több zajpanasz, bejelentés 

érkezett, melyek indokolttá teszik Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének tárgykörben alkotott zajvédelemről szóló 12/2011. (III. 9.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Ör.), különösen a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő 

zajjal járó tevékenységekkel kapcsolatos (pl.: sport, játék, tűzijáték, robbanómotoros kerti gép 

üzemeltetése, szivattyúzás, favágás, fűrészelés, háziállat-tartás, fúrás, vésés, kalapálás, 

építkezéssel, lakásfelújítással kapcsolatos tevékenységek, zenélés vagy médiahallgatás, stb.) 

szabályainak a felülvizsgálatát. 

Az Ör. a nagy zajhatással járó kertépítési, zöldfelület-fenntartási munkák végzésére 

vonatkozóan határoz meg időbeli korlátot. A rendeleti szabályozás szerint: 

„6. § (1) Magánszemély a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon háztartási igényeit 
kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet 
(pl.: motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor működtetése, stb.) – a rendkívüli 
kárelhárítás esetét kivéve (pl. veszélyesnek ítélt fa kivágása) – nem végezhet: 

a) nyári időszámítás szerinti időszakban: 
 aa) munkanapokon 21.00 óra és 7.00 óra között, 
 ab) munkaszüneti napokon 21.00 óra és 8.00 óra között. 
b) téli időszámítás szerinti időszakban: 
 ba) munkanapokon 19.00 óra és 7.00 óra között, 

                 bb) munkaszüneti napokon 19.00 óra és 8.00 óra között.” 
 
A lakosság szélesebb körének jogait, kötelezettségeit érintő önkormányzati rendeletről lévén 
szó, az Ör. módosítása során az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében 
kétfordulós – előbb az előterjesztés elveit, majd az így eldöntött elvekre épülő előterjesztést 
megvitató – tárgyalásra kerül sor.  
 
A szekszárdi polgárok véleményének megismerése, a lakosság nyugalmát leginkább zavaró 
zajhatások feltérképezése céljából a rendeletmódosítás előkészítése során lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy az Ör. fenti szabályozásával kapcsolatosan véleményt nyilvánítsanak, 
illetve javaslatot tegyenek zajhatással járó további tevékenységek (pl. szokásosnál nagyobb 
zajhatással járó háztartási gépek, a lakás felújításával, helyreállításával kapcsolatos zajos 
elektromos szerszámok, berendezések használatának) időbeli korlátozására és a jelenlegi 
előírások módosítására. 
 
A véleményezés határideje: 2017. október 15. A rendeletmódosításával kapcsolatos 

véleményeket, javaslatokat az alábbi e-mail címre tudják eljuttatni: rendelet@szekszard.hu, 



illetve Szekszárd, Béla király tér 8. alatt személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal 

címére.  

A beérkező észrevételeket, javaslatokat összegyűjtjük és feldolgozzuk. A feldolgozott adatok 

alapján összefoglalót készítünk, mely az önkormányzati rendelet-tervezettel együtt a 

Közgyűlés elé kerül beterjesztésre. A rendelet-tervezet I. fordulós változatát a Közgyűlés 

előreláthatólag 2017. októberi rendes ülésén tárgyalja. 

Az Ör. hatályos szövege a 

http://www.szekszard.hu/szekszard/UserFiles/File/kozugyek/onkormanyzat/onkormrendele

tek/2016/20160615/R11012m3.pdf helyről letölthető. 

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük. 

 
Szekszárd, 2017. szeptember 27. 
 
 

      Dr. Molnár Kata 
                          jegyző 
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