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Tel.: 74/504-121

Tárgy: rendelet-tervezet véleményezése

HIRDETMÉNY
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018. június 21-én tartott ülésén
tárgyalta az egyes zajt keltő tevékenységgel összefüggő önkormányzati rendeletek
módosításáról szóló önkormányzati rendeletének tervezetét, melyet I. fordulóban elfogadott.
A Közgyűlés 215/2018. (VI. 21.) határozata alapján a rendelet-tervezet, annak véleményezése
céljából közzétételre kerül a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, valamint az önkormányzat
honlapján.
A környezetvédelmi egyesületek jelen szabályozás tervezetet a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján 2018.
augusztus 31-ig véleményezhetik. Az észrevételeket írásban fogadjuk, postai úton
(Polgármesteri Hivatal Szekszárd, Béla király tér 8.), vagy a rendelet@szekszard.hu e-mail
címen.
Szekszárd, 2018. július 3.

dr. Molnár Kata
jegyző
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének …./2018.
(…..) önkormányzati rendelete az egyes
zajt keltő tevékenységgel összefüggő
önkormányzati rendeletek módosításáról
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. alcím esetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével -,
2. alcím esetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében,,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Tolna Megyei
Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de)
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével -, a következőket rendeli el:
1. A közterületek használatáról szóló
1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
1. § A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (7)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Közterület használati engedély elektromos működtetésű hangjelzés és hangosító
berendezés alkalmazásával történő reklámtevékenység folytatására, valamint hangjelzéssel
járó mozgóbolti, mozgó árusításra vonatkozó tevékenység folytatására munkanapokon 8
órától 18 óráig, szabad- és munkaszüneti napokon 10 órától 12.00 óráig, valamint 16.00 órától
18 óráig adható.”
2. A zajvédelemről szóló
12/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosítása
2. § (1) A zajvédelemről szóló 12/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6.
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magánszemély a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon háztartási igényeit
kielégítő zajt keltő tevékenységet – a rendkívüli kárelhárítás esetét kivéve (pl. veszélyesnek
ítélt fa kivágása) – nem végezhet:
a) nyári időszámítás szerinti időszakban:
aa) munkanapokon 21.00 és 7.00 óra között,

ab) szabad- és munkaszüneti napokon 21.00 óra és 9.00 óra között, valamint 12.00
óra és 16.00 óta között,
b) téli időszámítás szerinti időszakban:
ba) munkanapokon 19.00 óra és 7.00 óra között,
bb) szabad- és munkaszüneti napokon 19.00 óra és 9.00 óra között, valamint 12.00
óra és 16.00 óra között.”
(2) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Lakóépületben és a hozzá tartozó kertben, valamint az ingatlan előtti közterületen a 6. §
(1) bekezdésében meghatározottak szerint végezhető veszélyes zajjal járó tevékenység.”
3. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki a 6. § (1), (5) és (6) bekezdését megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követ el.”
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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